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Módosítás 33
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. A járvány 
megfékezésére irányuló szükséges 
intézkedések következtében a gazdasági 
tevékenység jelentősen visszaesett az EU-
ban. Az uniós GDP csökkenése 2020-ban 
várhatóan 7,5 % körüli lesz, ami sokkal 
nagyobb mértékű a 2009-es pénzügyi 
válság idején tapasztaltnál. A világjárvány 
kitörése felszínre hozta a globális ellátási 
láncok összekapcsoltságát és egyes 
sebezhetőségeket, így például a stratégiai 
iparágak nem diverzifikált külső ellátási 
forrásoktól való túlzott függését. Ezeket a 
hiányosságokat kezelni kell az uniós 
veszélyhelyzet-reagálás, valamint az egész 
gazdaság rezilienciájának javítása 
érdekében, ugyanakkor a vonatkozó 
szabályokkal összhangban meg kell őrizni 
a verseny és a kereskedelem nyitottságát. A 
becslések szerint a beruházási tevékenység 
jelentős mértékben szűkült. Az Unióban a 
beruházások GDP-hez viszonyított aránya 
– noha javult – már a világjárvány előtt 
elmaradt az erőteljes gazdaságélénkülés 
során elvárható szinttől, és nem volt 
elegendő a 2009-es válságot követő több 
éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések a technológiai változás és a 
globális versenyképesség fényében nem 
felelnek meg az Unió – többek között az 
innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 

(1) A Covid19-világjárvány hatalmas 
szimmetrikus megrázkódtatást jelent a 
globális és az uniós gazdaságnak, a 
tagállamokra és a régiókra nézve pedig 
erőteljes aszimmetrikus társadalmi és 
gazdasági hatásokkal jár. A járvány 
megfékezésére irányuló szükséges 
intézkedések következtében a gazdasági 
tevékenység jelentősen visszaesett az EU-
ban. Az Eurostat szerint 2020 második 
negyedévében a szezonálisan kiigazított 
uniós GDP 11,4%-kal csökkent 2020 első 
negyedévéhez képeset, illetve 13,9%-kal 
csökkent 2020 ugyanezen negyedévéhez 
képest, miután az előző negyedévben már 
2,7%-kal csökkent. Ezenkívül a Bizottság 
2020. évi nyári gazdasági előrejelzése 
szerint az uniós gazdaság 2020-ban 
várhatóan 8,3%-kal – a 2020. évi tavaszi 
előrejelzésben eredetileg előirányzottnál 
jóval nagyobb mértékben és nagyobb 
eltérésekkel – esik vissza, ami sokkal 
nagyobb mértékű a 2008-as pénzügyi 
válság idején tapasztaltnál. Emellett az 
uniós foglalkoztatás 2,7%-kal csökkent 
2020 második negyedévében az előző 
negyedévhez képest, úgy, hogy az első 
negyedévben is már 0,2%-os csökkenés 
volt tapasztalható. A világjárvány kitörése 
felszínre hozta a globális ellátási láncok 
összekapcsoltságát és egyes főbb 
sebezhetőségeket, így például a stratégiai 
iparágak nem diverzifikált külső ellátási 
forrásoktól való túlzott függését. Ezeket a 
hiányosságokat sürgősen és hatékonyan 
kezelni kell az uniós veszélyhelyzet-
reagálás, valamint az egész gazdaság 
rezilienciájának javítása érdekében, 
ugyanakkor a vonatkozó szabályokkal 
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beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen 
támogatásra van szükség a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezeléséhez, továbbá 
a beruházási hiány célágazatokban való 
csökkentéséhez, hogy megvalósíthatók 
legyenek az Unió szakpolitikai 
célkitűzései, valamint támogatást kapjon a 
gyors, inkluzív és megfelelő gazdasági 
helyreállítás.

összhangban meg kell őrizni a tisztességes 
verseny és a kereskedelem nyitottságát. A 
becslések szerint a beruházási tevékenység 
jelentős mértékben szűkült. Az Unióban a 
beruházások GDP-hez viszonyított aránya 
– noha javult – már a világjárvány előtt 
elmaradt az erőteljes gazdaságélénkülés 
során elvárható szinttől, és nem volt 
elegendő a 2008-as válságot követő több 
éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések a technológiai változás és a 
globális versenyképesség fényében nem 
felelnek meg az Unió – többek között az 
innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
méltányos, inkluzív és fenntartható 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi és 
környezeti kihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság, a befogadás, a 
szegénység, a munkanélküliség, a 
dolgozói szegénység vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen 
támogatásra van szükség a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezeléséhez, továbbá 
a beruházási hiány célágazatokban való 
csökkentéséhez, hogy megvalósíthatók 
legyenek az Unió szakpolitikai 
célkitűzései, valamint támogatást kapjon a 
gyors, méltányos, inkluzív és fenntartható 
helyreállítás.

Or. en

Módosítás 34
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. A járvány 
megfékezésére irányuló szükséges 
intézkedések következtében a gazdasági 
tevékenység jelentősen visszaesett az EU-
ban. Az uniós GDP csökkenése 2020-ban 
várhatóan 7,5 % körüli lesz, ami sokkal 
nagyobb mértékű a 2009-es pénzügyi 
válság idején tapasztaltnál. A világjárvány 
kitörése felszínre hozta a globális ellátási 
láncok összekapcsoltságát és egyes 
sebezhetőségeket, így például a stratégiai 
iparágak nem diverzifikált külső ellátási 
forrásoktól való túlzott függését. Ezeket a 
hiányosságokat kezelni kell az uniós 
veszélyhelyzet-reagálás, valamint az egész 
gazdaság rezilienciájának javítása 
érdekében, ugyanakkor a vonatkozó 
szabályokkal összhangban meg kell őrizni 
a verseny és a kereskedelem nyitottságát. A 
becslések szerint a beruházási tevékenység 
jelentős mértékben szűkült. Az Unióban a 
beruházások GDP-hez viszonyított aránya 
– noha javult – már a világjárvány előtt 
elmaradt az erőteljes gazdaságélénkülés 
során elvárható szinttől, és nem volt 
elegendő a 2009-es válságot követő több 
éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések a technológiai változás és a 
globális versenyképesség fényében nem 
felelnek meg az Unió – többek között az 
innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen 
támogatásra van szükség a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezeléséhez, továbbá 

(1) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. A járvány 
megfékezésére irányuló szükséges 
intézkedések következtében a gazdasági 
tevékenység jelentősen visszaesett az EU-
ban. Az uniós GDP csökkenése 2020-ban 
várhatóan 7,5 % körüli lesz, ami sokkal 
nagyobb mértékű a 2009-es pénzügyi 
válság idején tapasztaltnál. A világjárvány 
kitörése felszínre hozta a globális ellátási 
láncok összekapcsoltságát és egyes 
sebezhetőségeket, így például a stratégiai 
iparágak nem diverzifikált külső ellátási 
forrásoktól való túlzott függését. Ezeket a 
hiányosságokat kezelni kell az uniós 
veszélyhelyzet-reagálás, valamint az egész 
gazdaság rezilienciájának javítása 
érdekében, ugyanakkor a vonatkozó 
szabályokkal összhangban meg kell őrizni 
a tisztességes verseny és a méltányos 
kereskedelem nyitottságát. A becslések 
szerint a beruházási tevékenység jelentős 
mértékben szűkül. Az Unióban a 
beruházások GDP-hez viszonyított aránya 
– noha javult – már a világjárvány előtt 
elmaradt az erőteljes gazdaságélénkülés 
során elvárható szinttől, és nem volt 
elegendő a 2009-es válságot követő több 
éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések a technológiai változás és a 
globális versenyképesség fényében nem 
felelnek meg az Unió – többek között az 
innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen ahhoz, 
hogy megvalósíthatók legyenek az Unió 
szakpolitikai célkitűzései, különösen a 
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a beruházási hiány célágazatokban való 
csökkentéséhez, hogy megvalósíthatók 
legyenek az Unió szakpolitikai 
célkitűzései, valamint támogatást kapjon a 
gyors, inkluzív és megfelelő gazdasági 
helyreállítás.

zöld megállapodás keretében, valamint 
támogatást kapjon a gyors, inkluzív, 
fenntartható és megfelelő gazdasági 
helyreállítás, elsődleges célként azokat az 
egyébként nehezen finanszírozható 
projekteket kell támogatni, amelyek az 
európai polgárok számára hosszú távú 
környezeti és társadalmi előnyöket, többek 
között magas színvonalú, tartós 
munkahelyeket és közcélú 
infrastruktúrákat kínálnak. Ezért döntő 
fontosságú egyrészt, hogy azonosítsák és 
támogassák azokat a projekteket, amelyek 
ilyen valódi addicionalitást biztosítanak, 
nem pedig olyanokat, amelyeket főként 
technikai szempontok, például tőkeáttételi 
tényezők, illetve projektsebesség és -
volumenek vezérelnek, másrészt, hogy 
kezeljék a piaci hiányosságokat és az 
optimálistól elmaradó beruházási 
helyzeteket, valamint csökkentsék a 
beruházási hiányt a célágazatokban.

Or. en

Módosítás 35
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. A járvány 
megfékezésére irányuló szükséges 
intézkedések következtében a gazdasági 
tevékenység jelentősen visszaesett az EU-
ban. Az uniós GDP csökkenése 2020-ban 
várhatóan 7,5 % körüli lesz, ami sokkal 
nagyobb mértékű a 2009-es pénzügyi 
válság idején tapasztaltnál. A világjárvány 
kitörése felszínre hozta a globális ellátási 
láncok összekapcsoltságát és egyes 
sebezhetőségeket, így például a stratégiai 
iparágak nem diverzifikált külső ellátási 

(1) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. A járvány 
megfékezésére irányuló szükséges 
intézkedések következtében a gazdasági 
tevékenység jelentősen visszaesett az EU-
ban. Az uniós GDP csökkenése 2020-ban 
várhatóan 7,5 % körüli lesz, ami sokkal 
nagyobb mértékű a 2009-es pénzügyi 
válság idején tapasztaltnál. A világjárvány 
kitörése felszínre hozta a globális ellátási 
láncok összekapcsoltságát és egyes 
sebezhetőségeket, így például a stratégiai 
iparágak nem diverzifikált külső ellátási 
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forrásoktól való túlzott függését. Ezeket a 
hiányosságokat kezelni kell az uniós 
veszélyhelyzet-reagálás, valamint az egész 
gazdaság rezilienciájának javítása 
érdekében, ugyanakkor a vonatkozó 
szabályokkal összhangban meg kell őrizni 
a verseny és a kereskedelem nyitottságát. A 
becslések szerint a beruházási tevékenység 
jelentős mértékben szűkült. Az Unióban a 
beruházások GDP-hez viszonyított aránya 
– noha javult – már a világjárvány előtt 
elmaradt az erőteljes gazdaságélénkülés 
során elvárható szinttől, és nem volt 
elegendő a 2009-es válságot követő több 
éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések a technológiai változás és a 
globális versenyképesség fényében nem 
felelnek meg az Unió – többek között az 
innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen 
támogatásra van szükség a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezeléséhez, továbbá 
a beruházási hiány célágazatokban való 
csökkentéséhez, hogy megvalósíthatók 
legyenek az Unió szakpolitikai 
célkitűzései, valamint támogatást kapjon a 
gyors, inkluzív és megfelelő gazdasági 
helyreállítás.

forrásoktól való túlzott függését. Ezeket a 
hiányosságokat – különösen a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) és 
mikrovállalkozások esetében – kezelni kell 
az uniós veszélyhelyzet-reagálás, valamint 
az egész gazdaság rezilienciájának, 
kohéziójának, digitalizálásának és 
fenntarthatóságának javítása érdekében, 
ugyanakkor a vonatkozó szabályokkal 
összhangban meg kell őrizni a verseny és a 
kereskedelem nyitottságát. A becslések 
szerint a beruházási tevékenység jelentős 
mértékben szűkült. Az Unióban a 
beruházások GDP-hez viszonyított aránya 
– noha javult – már a világjárvány előtt 
elmaradt az erőteljes gazdaságélénkülés 
során elvárható szinttől, és nem volt 
elegendő a 2009-es válságot követő több 
éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések a technológiai változás és a 
globális versenyképesség fényében nem 
felelnek meg az Unió – többek között az 
innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen 
támogatásra van szükség a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezeléséhez, továbbá 
a beruházási hiány célágazatokban való 
csökkentéséhez, hogy megvalósíthatók 
legyenek az Unió szakpolitikai 
célkitűzései, valamint támogatást kapjon a 
gyors, inkluzív és megfelelő gazdasági 
helyreállítás.

Or. en

Módosítás 36
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Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. A járvány 
megfékezésére irányuló szükséges 
intézkedések következtében a gazdasági 
tevékenység jelentősen visszaesett az EU-
ban. Az uniós GDP csökkenése 2020-ban 
várhatóan 7,5 % körüli lesz, ami sokkal 
nagyobb mértékű a 2009-es pénzügyi 
válság idején tapasztaltnál. A világjárvány 
kitörése felszínre hozta a globális ellátási 
láncok összekapcsoltságát és egyes 
sebezhetőségeket, így például a stratégiai 
iparágak nem diverzifikált külső ellátási 
forrásoktól való túlzott függését. Ezeket a 
hiányosságokat kezelni kell az uniós 
veszélyhelyzet-reagálás, valamint az egész 
gazdaság rezilienciájának javítása 
érdekében, ugyanakkor a vonatkozó 
szabályokkal összhangban meg kell őrizni 
a verseny és a kereskedelem nyitottságát. A 
becslések szerint a beruházási tevékenység 
jelentős mértékben szűkült. Az Unióban a 
beruházások GDP-hez viszonyított aránya 
– noha javult – már a világjárvány előtt 
elmaradt az erőteljes gazdaságélénkülés 
során elvárható szinttől, és nem volt 
elegendő a 2009-es válságot követő több 
éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések a technológiai változás és a 
globális versenyképesség fényében nem 
felelnek meg az Unió – többek között az 
innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a 

(1) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. A járvány 
megfékezésére irányuló szükséges 
intézkedések következtében a gazdasági 
tevékenység jelentősen visszaesett az EU-
ban. Az uniós GDP csökkenése 2020-ban 
várhatóan 7,5 % körüli lesz, ami sokkal 
nagyobb mértékű a 2009-es pénzügyi 
válság idején tapasztaltnál. A világjárvány 
kitörése felszínre hozta a globális ellátási 
láncok összekapcsoltságát és egyes 
sebezhetőségeket, így például a stratégiai 
iparágak nem diverzifikált külső ellátási 
forrásoktól való túlzott függését. Ezeket a 
hiányosságokat kezelni kell az uniós 
veszélyhelyzet-reagálás, valamint az egész 
gazdaság rezilienciájának javítása 
érdekében, ugyanakkor a vonatkozó 
szabályokkal összhangban meg kell őrizni 
a verseny és a kereskedelem nyitottságát. A 
becslések szerint a beruházási tevékenység 
jelentős mértékben szűkült. Az Unióban a 
beruházások GDP-hez viszonyított aránya 
– noha javult – már a világjárvány előtt 
elmaradt az erőteljes gazdaságélénkülés 
során elvárható szinttől, és nem volt 
elegendő a 2009-es válságot követő több 
éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések az éghajlatváltozás, a 
környezet állapotának romlása, a 
technológiai változás és a globális 
versenyképesség fényében nem felelnek 
meg az Unió – többek között az 
innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
fenntartható növekedés újraindításához és 
hosszú távú fenntartásához szükséges 
strukturális beruházási igényeinek, és nem 
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fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen 
támogatásra van szükség a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezeléséhez, továbbá 
a beruházási hiány célágazatokban való 
csökkentéséhez, hogy megvalósíthatók 
legyenek az Unió szakpolitikai 
célkitűzései, valamint támogatást kapjon a 
gyors, inkluzív és megfelelő gazdasági 
helyreállítás.

elegendők az olyan kulcsfontosságú 
társadalmi kihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen 
támogatásra van szükség a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezeléséhez, továbbá 
a beruházási hiány célágazatokban való 
csökkentéséhez, hogy megvalósíthatók 
legyenek a zöld megállapodásban és a 
Fenntartható Európa beruházási tervben 
foglalt uniós szakpolitikai célkitűzések, 
valamint támogatást kapjon a gyors, 
inkluzív és megfelelő gazdasági 
helyreállítás.

Or. en

Módosítás 37
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. A járvány 
megfékezésére irányuló szükséges 
intézkedések következtében a gazdasági 
tevékenység jelentősen visszaesett az EU-
ban. Az uniós GDP csökkenése 2020-ban 
várhatóan 7,5 % körüli lesz, ami sokkal 
nagyobb mértékű a 2009-es pénzügyi 
válság idején tapasztaltnál. A világjárvány 
kitörése felszínre hozta a globális ellátási 
láncok összekapcsoltságát és egyes 
sebezhetőségeket, így például a stratégiai 
iparágak nem diverzifikált külső ellátási 
forrásoktól való túlzott függését. Ezeket a 
hiányosságokat kezelni kell az uniós 
veszélyhelyzet-reagálás, valamint az egész 
gazdaság rezilienciájának javítása 
érdekében, ugyanakkor a vonatkozó 
szabályokkal összhangban meg kell őrizni 
a verseny és a kereskedelem nyitottságát. A 

(1) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. A járvány 
megfékezésére irányuló szükséges 
intézkedések következtében a gazdasági 
tevékenység jelentősen visszaesett az EU-
ban. Az uniós GDP csökkenése 2020-ban 
várhatóan 7,5 % körüli lesz, ami sokkal 
nagyobb mértékű a 2009-es pénzügyi 
válság idején tapasztaltnál. A világjárvány 
kitörése felszínre hozta a globális ellátási 
láncok összekapcsoltságát és egyes 
sebezhetőségeket, így például a stratégiai 
iparágak nem diverzifikált külső ellátási 
forrásoktól való túlzott függését. Ezeket a 
hiányosságokat kezelni kell – különösen a 
kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
esetében – az uniós veszélyhelyzet-
reagálás, valamint az egész gazdaság 
rezilienciájának javítása érdekében, 
ugyanakkor a vonatkozó szabályokkal 
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becslések szerint a beruházási tevékenység 
jelentős mértékben szűkült. Az Unióban a 
beruházások GDP-hez viszonyított aránya 
– noha javult – már a világjárvány előtt 
elmaradt az erőteljes gazdaságélénkülés 
során elvárható szinttől, és nem volt 
elegendő a 2009-es válságot követő több 
éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések a technológiai változás és a 
globális versenyképesség fényében nem 
felelnek meg az Unió – többek között az 
innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen 
támogatásra van szükség a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezeléséhez, továbbá 
a beruházási hiány célágazatokban való 
csökkentéséhez, hogy megvalósíthatók 
legyenek az Unió szakpolitikai 
célkitűzései, valamint támogatást kapjon a 
gyors, inkluzív és megfelelő gazdasági 
helyreállítás.

összhangban meg kell őrizni a verseny és a 
kereskedelem nyitottságát. A becslések 
szerint a beruházási tevékenység jelentős 
mértékben szűkült. Az Unióban a 
beruházások GDP-hez viszonyított aránya 
– noha javult – már a világjárvány előtt 
elmaradt az erőteljes gazdaságélénkülés 
során elvárható szinttől, és nem volt 
elegendő a 2009-es válságot követő több 
éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések a technológiai változás és a 
globális versenyképesség fényében nem 
felelnek meg az Unió – többek között az 
innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kkv-kra irányuló –, a 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen 
támogatásra van szükség a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezeléséhez, továbbá 
a beruházási hiány célágazatokban való 
csökkentéséhez, hogy megvalósíthatók 
legyenek az Unió szakpolitikai 
célkitűzései, különösen az éghajlatvédelmi 
és digitális átállás felgyorsításának kettős 
célkitűzése, valamint támogatást kapjon a 
gyors, inkluzív és megfelelő gazdasági 
helyreállítás.

Or. en

Módosítás 38
Clotilde Armand

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Covid19-világjárvány hatalmas (1) A Covid19-világjárvány hatalmas 
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megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. A járvány 
megfékezésére irányuló szükséges 
intézkedések következtében a gazdasági 
tevékenység jelentősen visszaesett az EU-
ban. Az uniós GDP csökkenése 2020-ban 
várhatóan 7,5 % körüli lesz, ami sokkal 
nagyobb mértékű a 2009-es pénzügyi 
válság idején tapasztaltnál. A világjárvány 
kitörése felszínre hozta a globális ellátási 
láncok összekapcsoltságát és egyes 
sebezhetőségeket, így például a stratégiai 
iparágak nem diverzifikált külső ellátási 
forrásoktól való túlzott függését. Ezeket a 
hiányosságokat kezelni kell az uniós 
veszélyhelyzet-reagálás, valamint az egész 
gazdaság rezilienciájának javítása 
érdekében, ugyanakkor a vonatkozó 
szabályokkal összhangban meg kell őrizni 
a verseny és a kereskedelem nyitottságát. A 
becslések szerint a beruházási tevékenység 
jelentős mértékben szűkült. Az Unióban a 
beruházások GDP-hez viszonyított aránya 
– noha javult – már a világjárvány előtt 
elmaradt az erőteljes gazdaságélénkülés 
során elvárható szinttől, és nem volt 
elegendő a 2009-es válságot követő több 
éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések a technológiai változás és a 
globális versenyképesség fényében nem 
felelnek meg az Unió – többek között az 
innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen 
támogatásra van szükség a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezeléséhez, továbbá 
a beruházási hiány célágazatokban való 
csökkentéséhez, hogy megvalósíthatók 
legyenek az Unió szakpolitikai 

megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. A járvány 
megfékezésére irányuló szükséges 
intézkedések következtében a gazdasági 
tevékenység jelentősen visszaesett az EU-
ban. Az uniós GDP csökkenése 2020-ban 
várhatóan 8,3 % körüli lesz, ami sokkal 
nagyobb mértékű a 2009-es pénzügyi 
válság idején tapasztaltnál. A világjárvány 
kitörése felszínre hozta a globális ellátási 
láncok összekapcsoltságát és egyes 
sebezhetőségeket, így például a stratégiai 
iparágak nem diverzifikált külső ellátási 
forrásoktól való túlzott függését, valamint 
a kritikus infrastruktúra hiányát. Ezeket a 
hiányosságokat kezelni kell az uniós 
veszélyhelyzet-reagálás, valamint az egész 
gazdaság rezilienciájának javítása 
érdekében, ugyanakkor a vonatkozó 
szabályokkal összhangban meg kell őrizni 
a verseny és a kereskedelem nyitottságát. A 
becslések szerint a beruházási tevékenység 
jelentős mértékben szűkült. Az Unióban a 
beruházások GDP-hez viszonyított aránya 
– noha javult – már a világjárvány előtt 
elmaradt az erőteljes gazdaságélénkülés 
során elvárható szinttől, és nem volt 
elegendő a 2009-es válságot követő több 
éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések a technológiai változás és a 
globális versenyképesség fényében nem 
felelnek meg az Unió – többek között az 
innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a szegénység, 
a fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen 
támogatásra van szükség a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezeléséhez, továbbá 
a beruházási hiány célágazatokban való 
csökkentéséhez, hogy megvalósíthatók 
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célkitűzései, valamint támogatást kapjon a 
gyors, inkluzív és megfelelő gazdasági 
helyreállítás.

legyenek az Unió szakpolitikai 
célkitűzései, valamint támogatást kapjon a 
gyors, inkluzív és megfelelő gazdasági 
helyreállítás.

Or. en

Módosítás 39
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. A járvány 
megfékezésére irányuló szükséges 
intézkedések következtében a gazdasági 
tevékenység jelentősen visszaesett az EU-
ban. Az uniós GDP csökkenése 2020-ban 
várhatóan 7,5 % körüli lesz, ami sokkal 
nagyobb mértékű a 2009-es pénzügyi 
válság idején tapasztaltnál. A világjárvány 
kitörése felszínre hozta a globális ellátási 
láncok összekapcsoltságát és egyes 
sebezhetőségeket, így például a stratégiai 
iparágak nem diverzifikált külső ellátási 
forrásoktól való túlzott függését. Ezeket a 
hiányosságokat kezelni kell az uniós 
veszélyhelyzet-reagálás, valamint az egész 
gazdaság rezilienciájának javítása 
érdekében, ugyanakkor a vonatkozó 
szabályokkal összhangban meg kell őrizni 
a verseny és a kereskedelem nyitottságát. A 
becslések szerint a beruházási tevékenység 
jelentős mértékben szűkült. Az Unióban a 
beruházások GDP-hez viszonyított aránya 
– noha javult – már a világjárvány előtt 
elmaradt az erőteljes gazdaságélénkülés 
során elvárható szinttől, és nem volt 
elegendő a 2009-es válságot követő több 
éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések a technológiai változás és a 

(1) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. A járvány 
megfékezésére irányuló szükséges 
intézkedések következtében a gazdasági 
tevékenység jelentősen visszaesett az EU-
ban. Az uniós GDP csökkenése 2020-ban 
várhatóan 7,5 % körüli lesz, ami sokkal 
nagyobb mértékű a 2009-es pénzügyi 
válság idején tapasztaltnál. A világjárvány 
kitörése felszínre hozta a globális ellátási 
láncok összekapcsoltságát és egyes 
sebezhetőségeket, így például a stratégiai 
iparágak nem diverzifikált külső ellátási 
forrásoktól való túlzott függését. Ezeket a 
hiányosságokat kezelni kell az uniós 
veszélyhelyzet-reagálás, valamint az egész 
gazdaság rezilienciájának javítása 
érdekében, ugyanakkor a vonatkozó 
szabályokkal összhangban meg kell őrizni 
a verseny és a kereskedelem nyitottságát. A 
becslések szerint a beruházási tevékenység 
jelentős mértékben szűkült. Az Unióban a 
beruházások GDP-hez viszonyított aránya 
– noha javult – már a világjárvány előtt 
elmaradt az erőteljes gazdaságélénkülés 
során elvárható szinttől, és nem volt 
elegendő a 2009-es válságot követő több 
éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések a technológiai változás és a 
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globális versenyképesség fényében nem 
felelnek meg az Unió – többek között az 
innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen 
támogatásra van szükség a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezeléséhez, továbbá 
a beruházási hiány célágazatokban való 
csökkentéséhez, hogy megvalósíthatók 
legyenek az Unió szakpolitikai 
célkitűzései, valamint támogatást kapjon a 
gyors, inkluzív és megfelelő gazdasági 
helyreállítás.

globális versenyképesség fényében nem 
felelnek meg az Unió – többek között az 
innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen 
támogatásra van szükség a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezeléséhez, továbbá 
a beruházási hiány célágazatokban való 
csökkentéséhez, hogy megvalósíthatók 
legyenek az Unió szakpolitikai 
célkitűzései, különösen a 2050-ig elérendő 
klímasemlegességi célkitűzés, valamint 
támogatást kapjon a gyors, inkluzív és 
megfelelő gazdasági helyreállítás.

Or. en

Módosítás 40
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. A járvány 
megfékezésére irányuló szükséges 
intézkedések következtében a gazdasági 
tevékenység jelentősen visszaesett az EU-
ban. Az uniós GDP csökkenése 2020-ban 
várhatóan 7,5 % körüli lesz, ami sokkal 
nagyobb mértékű a 2009-es pénzügyi 
válság idején tapasztaltnál. A világjárvány 
kitörése felszínre hozta a globális ellátási 
láncok összekapcsoltságát és egyes 
sebezhetőségeket, így például a stratégiai 
iparágak nem diverzifikált külső ellátási 

(1) A Covid19-világjárvány nyomán 
hozott nemzeti és regionális korlátozó 
intézkedések hatalmas megrázkódtatást 
jelentenek a globális és az uniós 
gazdaságnak. A járvány megfékezésére 
irányuló intézkedések következtében a 
gazdasági tevékenység jelentősen 
visszaesett az EU-ban. Az uniós GDP 
csökkenése 2020-ban várhatóan 7,5 % 
körüli lesz, ami sokkal nagyobb mértékű a 
2009-es pénzügyi válság idején 
tapasztaltnál. A világjárvány kitörése 
felszínre hozta a globális ellátási láncok 
összekapcsoltságát és egyes 
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forrásoktól való túlzott függését. Ezeket a 
hiányosságokat kezelni kell az uniós 
veszélyhelyzet-reagálás, valamint az egész 
gazdaság rezilienciájának javítása 
érdekében, ugyanakkor a vonatkozó 
szabályokkal összhangban meg kell őrizni 
a verseny és a kereskedelem nyitottságát. 
A becslések szerint a beruházási 
tevékenység jelentős mértékben szűkült. Az 
Unióban a beruházások GDP-hez 
viszonyított aránya – noha javult – már a 
világjárvány előtt elmaradt az erőteljes 
gazdaságélénkülés során elvárható szinttől, 
és nem volt elegendő a 2009-es válságot 
követő több éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések a technológiai változás és a 
globális versenyképesség fényében nem 
felelnek meg az Unió – többek között az 
innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen 
támogatásra van szükség a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezeléséhez, továbbá 
a beruházási hiány célágazatokban való 
csökkentéséhez, hogy megvalósíthatók 
legyenek az Unió szakpolitikai 
célkitűzései, valamint támogatást kapjon a 
gyors, inkluzív és megfelelő gazdasági 
helyreállítás.

sebezhetőségeket, így például a stratégiai 
iparágak külső ellátási forrásoktól való 
túlzott függését. Ezeket a hiányosságokat 
kezelni kell az egész gazdaság külföldi 
fenyegetésekkel szembeni rezilienciájának 
javítása érdekében. A becslések szerint a 
beruházási tevékenység jelentős mértékben 
szűkült. A tagállamokban a beruházások 
GDP-hez viszonyított aránya – noha javult 
– már a világjárvány előtt elmaradt az 
erőteljes gazdaságélénkülés során elvárható 
szinttől, és nem volt elegendő a 2009-es 
válságot követő több éven át tartó 
beruházási hiány és az Európai Központi 
Bank rendkívül laza monetáris 
politikájának ellensúlyozására. Ennél is 
fontosabb, hogy a jelenlegi beruházási 
szintek és előrejelzések a technológiai 
változás és a globális versenyképesség 
fényében nem felelnek meg az Unió – 
többek között az innovációra, a 
készségekre, az infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen 
támogatásra van szükség a 
nemzetgazdaságok tervezett leállítása 
következményeinek és az optimálistól 
elmaradó beruházási helyzetek 
kezeléséhez, továbbá a beruházási hiány 
célágazatokban való csökkentéséhez, hogy 
megvalósíthatók legyenek az Unió 
szakpolitikai célkitűzései, valamint 
támogatást kapjon a gyors, inkluzív és 
megfelelő gazdasági helyreállítás.

Or. en

Módosítás 41
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. A járvány 
megfékezésére irányuló szükséges 
intézkedések következtében a gazdasági 
tevékenység jelentősen visszaesett az EU-
ban. Az uniós GDP csökkenése 2020-ban 
várhatóan 7,5 % körüli lesz, ami sokkal 
nagyobb mértékű a 2009-es pénzügyi 
válság idején tapasztaltnál. A világjárvány 
kitörése felszínre hozta a globális ellátási 
láncok összekapcsoltságát és egyes 
sebezhetőségeket, így például a stratégiai 
iparágak nem diverzifikált külső ellátási 
forrásoktól való túlzott függését. Ezeket a 
hiányosságokat kezelni kell az uniós 
veszélyhelyzet-reagálás, valamint az egész 
gazdaság rezilienciájának javítása 
érdekében, ugyanakkor a vonatkozó 
szabályokkal összhangban meg kell őrizni 
a verseny és a kereskedelem nyitottságát. A 
becslések szerint a beruházási tevékenység 
jelentős mértékben szűkült. Az Unióban a 
beruházások GDP-hez viszonyított aránya 
– noha javult – már a világjárvány előtt 
elmaradt az erőteljes gazdaságélénkülés 
során elvárható szinttől, és nem volt 
elegendő a 2009-es válságot követő több 
éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések a technológiai változás és a 
globális versenyképesség fényében nem 
felelnek meg az Unió – többek között az 
innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen 

(1) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. A járvány 
megfékezésére irányuló szükséges 
intézkedések következtében a gazdasági 
tevékenység jelentősen visszaesett az EU-
ban. Az uniós GDP csökkenése 2020-ban 
várhatóan 7,5 % körüli lesz, ami sokkal 
nagyobb mértékű a 2009-es pénzügyi 
válság idején tapasztaltnál. A világjárvány 
kitörése felszínre hozta a globális ellátási 
láncok összekapcsoltságát és egyes 
sebezhetőségeket, így például a stratégiai 
iparágak nem diverzifikált külső ellátási 
forrásoktól való túlzott függését. Ezeket a 
hiányosságokat kezelni kell az uniós 
veszélyhelyzet-reagálás, valamint az egész 
gazdaság rezilienciájának javítása 
érdekében, ugyanakkor a vonatkozó 
szabályokkal összhangban meg kell őrizni 
a verseny és a kereskedelem nyitottságát. A 
becslések szerint a beruházási tevékenység 
jelentős mértékben szűkült. Az Unióban a 
beruházások GDP-hez viszonyított aránya 
– noha javult – már a világjárvány előtt 
elmaradt az erőteljes gazdaságélénkülés 
során elvárható szinttől, és nem volt 
elegendő a 2009-es válságot követő több 
éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések a technológiai változás és a 
globális versenyképesség fényében nem 
felelnek meg az Unió – többek között az 
innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások, többek között a fenntarthatóság 
vagy a népesség elöregedésének anélkül 
történő kezeléséhez, hogy veszélybe 
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támogatásra van szükség a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezeléséhez, továbbá 
a beruházási hiány célágazatokban való 
csökkentéséhez, hogy megvalósíthatók 
legyenek az Unió szakpolitikai 
célkitűzései, valamint támogatást kapjon a 
gyors, inkluzív és megfelelő gazdasági 
helyreállítás.

sodornák az egyenlőségi célok elérését. 
Következésképpen támogatásra van 
szükség a piaci hiányosságok és az 
optimálistól elmaradó beruházási helyzetek 
kezeléséhez, továbbá a beruházási hiány 
célágazatokban való csökkentéséhez, hogy 
megvalósíthatók legyenek az Unió 
szakpolitikai célkitűzései, valamint 
támogatást kapjon a gyors, inkluzív és 
megfelelő gazdasági helyreállítás.

Or. en

Módosítás 42
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. A járvány 
megfékezésére irányuló szükséges 
intézkedések következtében a gazdasági 
tevékenység jelentősen visszaesett az EU-
ban. Az uniós GDP csökkenése 2020-ban 
várhatóan 7,5 % körüli lesz, ami sokkal 
nagyobb mértékű a 2009-es pénzügyi 
válság idején tapasztaltnál. A világjárvány 
kitörése felszínre hozta a globális ellátási 
láncok összekapcsoltságát és egyes 
sebezhetőségeket, így például a stratégiai 
iparágak nem diverzifikált külső ellátási 
forrásoktól való túlzott függését. Ezeket a 
hiányosságokat kezelni kell az uniós 
veszélyhelyzet-reagálás, valamint az egész 
gazdaság rezilienciájának javítása 
érdekében, ugyanakkor a vonatkozó 
szabályokkal összhangban meg kell őrizni 
a verseny és a kereskedelem nyitottságát. A 
becslések szerint a beruházási tevékenység 
jelentős mértékben szűkült. Az Unióban a 
beruházások GDP-hez viszonyított aránya 
– noha javult – már a világjárvány előtt 
elmaradt az erőteljes gazdaságélénkülés 

(1) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. A járvány 
megfékezésére irányuló szükséges 
intézkedések következtében a gazdasági 
tevékenység jelentősen visszaesett az EU-
ban. Az uniós GDP csökkenése 2020-ban 
várhatóan 7,5 % körüli lesz, ami sokkal 
nagyobb mértékű a 2009-es pénzügyi 
válság idején tapasztaltnál. A világjárvány 
kitörése kedvezőtlen hatással volt a 
globális ellátási láncok 
összekapcsoltságára és felszínre hozott 
egyes sebezhetőségeket, így például a 
stratégiai iparágak nem diverzifikált külső 
ellátási forrásoktól való túlzott függését. 
Ezeket a hiányosságokat kezelni kell az 
uniós veszélyhelyzet-reagálás, valamint az 
egész gazdaság rezilienciájának javítása 
érdekében, ugyanakkor a vonatkozó 
szabályokkal összhangban meg kell őrizni 
a verseny és a kereskedelem nyitottságát. A 
becslések szerint a beruházási tevékenység 
jelentős mértékben szűkült. Az Unióban a 
beruházások GDP-hez viszonyított aránya 
– noha javult – már a világjárvány előtt 



AM\1212517HU.docx 17/400 PE657.232v01-00

HU

során elvárható szinttől, és nem volt 
elegendő a 2009-es válságot követő több 
éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések a technológiai változás és a 
globális versenyképesség fényében nem 
felelnek meg az Unió – többek között az 
innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen 
támogatásra van szükség a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezeléséhez, továbbá 
a beruházási hiány célágazatokban való 
csökkentéséhez, hogy megvalósíthatók 
legyenek az Unió szakpolitikai 
célkitűzései, valamint támogatást kapjon a 
gyors, inkluzív és megfelelő gazdasági 
helyreállítás.

elmaradt az erőteljes gazdaságélénkülés 
során elvárható szinttől, és nem volt 
elegendő a 2009-es válságot követő több 
éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések a technológiai változás és a 
globális versenyképesség fényében nem 
felelnek meg az Unió – többek között az 
innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen 
támogatásra van szükség a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezeléséhez, továbbá 
a beruházási hiány célágazatokban való 
csökkentéséhez, hogy megvalósíthatók 
legyenek az Unió szakpolitikai 
célkitűzései, valamint prioritást élvezzen a 
gyors, inkluzív és folyamatos gazdasági 
helyreállítás.

Or. en

Módosítás 43
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az értékelések kiemelték, hogy a 
2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó 
sokféle finanszírozási eszköz alkalmazási 
körében némi átfedés mutatkozott. Ez a 
közvetítők és a végső címzettek számára is 
összetett helyzeteket teremtett azáltal, hogy 
eltérő támogathatósági és jelentéstételi 

(2) Az értékelések kiemelték, hogy a 
2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó 
sokféle finanszírozási eszköz alkalmazási 
körében némi átfedés mutatkozott. Ez a 
közvetítők és a végső címzettek számára is 
összetett helyzeteket teremtett azáltal, hogy 
eltérő támogathatósági és jelentéstételi 
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szabályoknak kellett megfelelniük. A 
szabályok összehangolatlansága 
megakadályozta a különböző uniós 
források ötvözését is, pedig ez észszerű lett 
volna a különböző finanszírozási formákat 
igénylő projektek támogatásához. Ezért 
van szükség egyetlen alap – az InvestEU 
Alap – létrehozására, amely az európai 
beruházási terv keretében létrehozott 
Európai Stratégiai Beruházási Alap 
(ESBA) tapasztalataira épül, és amelyen 
keresztül a finanszírozási lehetőségek 
egyetlen költségvetési 
garanciamechanizmusba történő 
integrálása és egyszerűsítése révén a végső 
címzettek számára hatékonyabban működő 
támogatást lehet biztosítani, ezáltal 
fokozva az uniós támogatás hatását az 
uniós költségvetésből fizetendő költségek 
csökkentése mellett.

szabályoknak kellett megfelelniük. A 
szabályok összehangolatlansága 
megakadályozta a különböző uniós 
források ötvözését is, pedig ez észszerű lett 
volna a különböző finanszírozási formákat 
igénylő projektek támogatásához. Ezért 
van szükség egyetlen alap – az InvestEU 
Alap – létrehozására, amely az európai 
beruházási terv keretében létrehozott 
Európai Stratégiai Beruházási Alap 
(ESBA) tapasztalataira épül, és amelyen 
keresztül a finanszírozási lehetőségek 
egyetlen költségvetési 
garanciamechanizmusba történő 
integrálása és egyszerűsítése révén a végső 
címzettek számára hatékonyabban működő 
támogatást lehet biztosítani, ezáltal 
fokozva az uniós támogatás hatását az 
uniós költségvetésből fizetendő költségek 
csökkentése mellett. Kedvező értékelést 
követően a korábbi portfólió 
összeolvasztható az InvestEU Alappal, 
hogy ily módon további 
hatékonyságnövekedést érjenek el.

Or. en

Módosítás 44
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az értékelések kiemelték, hogy a 
2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó 
sokféle finanszírozási eszköz alkalmazási 
körében némi átfedés mutatkozott. Ez a 
közvetítők és a végső címzettek számára is 
összetett helyzeteket teremtett azáltal, hogy 
eltérő támogathatósági és jelentéstételi 
szabályoknak kellett megfelelniük. A 
szabályok összehangolatlansága 
megakadályozta a különböző uniós 
források ötvözését is, pedig ez észszerű lett 

(2) Az értékelések kiemelték, hogy a 
2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó 
sokféle finanszírozási eszköz alkalmazási 
körében némi átfedés mutatkozott. Ez az 
intézményi elégtelenség a közvetítők és a 
végső címzettek számára is összetett 
helyzeteket teremtett azáltal, hogy eltérő 
támogathatósági és jelentéstételi 
szabályoknak kellett megfelelniük. A 
szabályok összehangolatlansága és a 
bürokrácia burjánzása megakadályozta a 
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volna a különböző finanszírozási formákat 
igénylő projektek támogatásához. Ezért 
van szükség egyetlen alap – az InvestEU 
Alap – létrehozására, amely az európai 
beruházási terv keretében létrehozott 
Európai Stratégiai Beruházási Alap 
(ESBA) tapasztalataira épül, és amelyen 
keresztül a finanszírozási lehetőségek 
egyetlen költségvetési 
garanciamechanizmusba történő 
integrálása és egyszerűsítése révén a végső 
címzettek számára hatékonyabban működő 
támogatást lehet biztosítani, ezáltal 
fokozva az uniós támogatás hatását az 
uniós költségvetésből fizetendő költségek 
csökkentése mellett.

különböző uniós források ötvözését is, 
pedig ez észszerű lett volna a különböző 
finanszírozási formákat igénylő projektek 
támogatásához. Ezért van szükség egyetlen 
alap – az InvestEU Alap – létrehozására, 
amely az európai beruházási terv keretében 
létrehozott Európai Stratégiai Beruházási 
Alap (ESBA) tapasztalataira épül, és 
amelyen keresztül a finanszírozási 
lehetőségek egyetlen költségvetési 
garanciamechanizmusba történő 
integrálása, egyszerűsítése és nyomon 
követése révén a végső címzettek számára 
hatékonyabban működő támogatást lehet 
biztosítani, ezáltal fokozva az európai 
adófizetői támogatás hatását az őket 
terhelő, költségvetésből fizetendő 
költségek csökkentése mellett.

Or. en

Módosítás 45
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az elmúlt években az Unió 
ambiciózus stratégiákat fogadott el a belső 
piac megerősítése, valamint a fenntartható 
és inkluzív növekedés és foglalkoztatás 
ösztönzése céljából: ilyen az Európa 2020: 
A foglalkoztatást és növekedést célzó új 
európai stratégia (2010. március 3.), a 
tőkepiaci unió megteremtésére irányuló 
cselekvési terv (2015. szeptember 30.), az 
Új európai kulturális menetrend (2018. 
május 22.), a „Tiszta energia minden 
európainak” csomag (2016. november 30.), 
Az anyagkörforgás megvalósítása – A 
körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós 
cselekvési terv (2015. december 2.), az 
alacsony kibocsátású mobilitás európai 
stratégiája (2016. július 20.), az európai 

(3) Az elmúlt években az Unió 
ambiciózus stratégiákat és jogszabályokat 
fogadott el a belső piac megerősítése, 
valamint a fenntartható és inkluzív 
növekedés és foglalkoztatás ösztönzése 
céljából: ilyen az Európa 2020: A 
foglalkoztatást és növekedést célzó új 
európai stratégia (2010. március 3.), a 
tőkepiaci unió megteremtésére irányuló 
cselekvési terv (2015. szeptember 30.), az 
Új európai kulturális menetrend (2018. 
május 22.), a „Tiszta energia minden 
európainak” csomag (2016. november 30.), 
Az anyagkörforgás megvalósítása – A 
körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós 
cselekvési terv (2015. december 2.), az 
alacsony kibocsátású mobilitás európai 
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védelmi cselekvési terv (2016. november 
30.), az Európai Védelmi Alap felállítása 
(2017. június 7.), az Űrstratégia Európa 
számára (2016. október 26.), az 
Intézményközi nyilatkozat a szociális 
jogok európai pilléréről (2017. december 
13.), az európai zöld megállapodás (2019. 
december 11.), az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv (2020. január 14.), a méltányos átállást 
szolgáló erős szociális Európa (2020. 
január 14.), az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia, az 
európai adatstratégia és a mesterséges 
intelligenciáról szóló közlemény (2020. 
február 19.), az új európai iparstratégia 
(2020. március 10.), valamint a kkv-
stratégia a fenntartható és digitális 
Európáért (2020. március 10.). Az 
InvestEU Alapnak a beruházások és a 
finanszírozáshoz jutás támogatásával ki 
kell aknáznia és fokoznia kell az említett 
egymást is erősítő stratégiák közötti 
szinergiákat.

stratégiája (2016. július 20.), az európai 
védelmi cselekvési terv (2016. november 
30.), az Európai Védelmi Alap felállítása 
(2017. június 7.), az Űrstratégia Európa 
számára (2016. október 26.), az 
Intézményközi nyilatkozat a szociális 
jogok európai pilléréről (2017. december 
13.), a „Tiszta bolygót mindenkinek” 
elnevezésű, 2050-ig megvalósítandó 
hosszú távú stratégia (2018. november 
28.), az európai zöld megállapodás (2019. 
december 11.), az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv (2020. január 14.), a méltányos átállást 
szolgáló erős szociális Európa (2020. 
január 14.), az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia, az 
európai adatstratégia és a mesterséges 
intelligenciáról szóló közlemény (2020. 
február 19.), a klímasemlegesség elérését 
célzó keret létrehozásáról szóló, 2020. 
március 4-i rendelet, az új európai 
iparstratégia (2020. március 10.), a kkv-
stratégia a fenntartható és digitális 
Európáért (2020. március 10.), a 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó uniós 
biodiverzitási stratégia (2020. május 20.), 
a fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló, 2020. 
júniusi rendelet, az energiarendszer 
integrációjára vonatkozó stratégia és a 
hidrogénstratégia (2020. július 8.), 
továbbá az Unió 2020 harmadik 
negyedévében javaslatot fog tenni az 
épületkorszerűsítési stratégiára. Az 
InvestEU Alapnak a beruházások és a 
finanszírozáshoz jutás támogatásával ki 
kell aknáznia és fokoznia kell az említett 
egymást is erősítő stratégiák közötti 
szinergiákat, és támogatnia kell a 
jogszabályok végrehajtását.

Or. en

Módosítás 46
Victor Negrescu



AM\1212517HU.docx 21/400 PE657.232v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az elmúlt években az Unió 
ambiciózus stratégiákat fogadott el a belső 
piac megerősítése, valamint a fenntartható 
és inkluzív növekedés és foglalkoztatás 
ösztönzése céljából: ilyen az Európa 2020: 
A foglalkoztatást és növekedést célzó új 
európai stratégia (2010. március 3.), a 
tőkepiaci unió megteremtésére irányuló 
cselekvési terv (2015. szeptember 30.), az 
Új európai kulturális menetrend (2018. 
május 22.), a „Tiszta energia minden 
európainak” csomag (2016. november 30.), 
Az anyagkörforgás megvalósítása – A 
körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós 
cselekvési terv (2015. december 2.), az 
alacsony kibocsátású mobilitás európai 
stratégiája (2016. július 20.), az európai 
védelmi cselekvési terv (2016. november 
30.), az Európai Védelmi Alap felállítása 
(2017. június 7.), az Űrstratégia Európa 
számára (2016. október 26.), az 
Intézményközi nyilatkozat a szociális 
jogok európai pilléréről (2017. december 
13.), az európai zöld megállapodás (2019. 
december 11.), az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv (2020. január 14.), a méltányos átállást 
szolgáló erős szociális Európa (2020. 
január 14.), az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia, az 
európai adatstratégia és a mesterséges 
intelligenciáról szóló közlemény (2020. 
február 19.), az új európai iparstratégia 
(2020. március 10.), valamint a kkv-
stratégia a fenntartható és digitális 
Európáért (2020. március 10.). Az 
InvestEU Alapnak a beruházások és a 
finanszírozáshoz jutás támogatásával ki 
kell aknáznia és fokoznia kell az említett 
egymást is erősítő stratégiák közötti 
szinergiákat.

(3) Az elmúlt években az Unió 
ambiciózus stratégiákat fogadott el a belső 
piac megerősítése, valamint a fenntartható 
és inkluzív növekedés és foglalkoztatás 
ösztönzése céljából: ilyen az Európa 2020: 
A foglalkoztatást és növekedést célzó új 
európai stratégia (2010. március 3.), a 
tőkepiaci unió megteremtésére irányuló 
cselekvési terv (2015. szeptember 30.), az 
Új európai kulturális menetrend (2018. 
május 22.), a 2018–2020 közötti időszakra 
vonatkozó digitális oktatási cselekvési 
terv, „Európa digitális jövőjének 
megtervezése”, az európai oktatási térség, 
a „Tiszta energia minden európainak” 
csomag (2016. november 30.), Az 
anyagkörforgás megvalósítása – A 
körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós 
cselekvési terv (2015. december 2.), az 
alacsony kibocsátású mobilitás európai 
stratégiája (2016. július 20.), az európai 
védelmi cselekvési terv (2016. november 
30.), az Európai Védelmi Alap felállítása 
(2017. június 7.), az Űrstratégia Európa 
számára (2016. október 26.), az 
Intézményközi nyilatkozat a szociális 
jogok európai pilléréről (2017. december 
13.), az európai zöld megállapodás (2019. 
december 11.), az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv (2020. január 14.), a méltányos átállást 
szolgáló erős szociális Európa (2020. 
január 14.), az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia, az 
európai adatstratégia és a mesterséges 
intelligenciáról szóló közlemény (2020. 
február 19.), az új európai iparstratégia 
(2020. március 10.), valamint a kkv-
stratégia a fenntartható és digitális 
Európáért (2020. március 10.). Az 
InvestEU Alapnak a beruházások és a 
finanszírozáshoz jutás támogatásával ki 
kell aknáznia és fokoznia kell az említett 
egymást is erősítő stratégiák közötti 
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szinergiákat.

Or. en

Módosítás 47
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az elmúlt években az Unió 
ambiciózus stratégiákat fogadott el a belső 
piac megerősítése, valamint a fenntartható 
és inkluzív növekedés és foglalkoztatás 
ösztönzése céljából: ilyen az Európa 2020: 
A foglalkoztatást és növekedést célzó új 
európai stratégia (2010. március 3.), a 
tőkepiaci unió megteremtésére irányuló 
cselekvési terv (2015. szeptember 30.), az 
Új európai kulturális menetrend (2018. 
május 22.), a „Tiszta energia minden 
európainak” csomag (2016. november 30.), 
Az anyagkörforgás megvalósítása – A 
körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós 
cselekvési terv (2015. december 2.), az 
alacsony kibocsátású mobilitás európai 
stratégiája (2016. július 20.), az európai 
védelmi cselekvési terv (2016. november 
30.), az Európai Védelmi Alap felállítása 
(2017. június 7.), az Űrstratégia Európa 
számára (2016. október 26.), az 
Intézményközi nyilatkozat a szociális 
jogok európai pilléréről (2017. december 
13.), az európai zöld megállapodás (2019. 
december 11.), az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv (2020. január 14.), a méltányos átállást 
szolgáló erős szociális Európa (2020. 
január 14.), az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia, az 
európai adatstratégia és a mesterséges 
intelligenciáról szóló közlemény (2020. 
február 19.), az új európai iparstratégia 
(2020. március 10.), valamint a kkv-

(3) Az elmúlt években az Unió 
ambiciózus stratégiákat fogadott el a belső 
piac megerősítése, valamint a méltányos, 
fenntartható és inkluzív növekedés és a 
magas színvonalú foglalkoztatás 
ösztönzése céljából: ilyen az Európa 2020: 
A foglalkoztatást és növekedést célzó új 
európai stratégia (2010. március 3.), a 
tőkepiaci unió megteremtésére irányuló 
cselekvési terv (2015. szeptember 30.), az 
Új európai kulturális menetrend (2018. 
május 22.), a „Tiszta energia minden 
európainak” csomag (2016. november 30.), 
Az anyagkörforgás megvalósítása – A 
körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós 
cselekvési terv (2015. december 2.), az 
alacsony kibocsátású mobilitás európai 
stratégiája (2016. július 20.), az európai 
védelmi cselekvési terv (2016. november 
30.), az Európai Védelmi Alap felállítása 
(2017. június 7.), az Űrstratégia Európa 
számára (2016. október 26.), az 
Intézményközi nyilatkozat a szociális 
jogok európai pilléréről (2017. december 
13.), az európai zöld megállapodás (2019. 
december 11.), az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv (2020. január 14.), a méltányos átállást 
szolgáló erős szociális Európa (2020. 
január 14.), az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia, az 
európai adatstratégia és a mesterséges 
intelligenciáról szóló közlemény (2020. 
február 19.), az új európai iparstratégia 
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stratégia a fenntartható és digitális 
Európáért (2020. március 10.). Az 
InvestEU Alapnak a beruházások és a 
finanszírozáshoz jutás támogatásával ki 
kell aknáznia és fokoznia kell az említett 
egymást is erősítő stratégiák közötti 
szinergiákat.

(2020. március 10.), valamint a kkv-
stratégia a fenntartható és digitális 
Európáért (2020. március 10.). Az 
InvestEU Alapnak a beruházások és a 
finanszírozáshoz jutás támogatásával ki 
kell aknáznia és fokoznia kell az említett 
egymást is erősítő stratégiák közötti 
szinergiákat.

Or. en

Módosítás 48
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az elmúlt években az Unió 
ambiciózus stratégiákat fogadott el a belső 
piac megerősítése, valamint a fenntartható 
és inkluzív növekedés és foglalkoztatás 
ösztönzése céljából: ilyen az Európa 2020: 
A foglalkoztatást és növekedést célzó új 
európai stratégia (2010. március 3.), a 
tőkepiaci unió megteremtésére irányuló 
cselekvési terv (2015. szeptember 30.), az 
Új európai kulturális menetrend (2018. 
május 22.), a „Tiszta energia minden 
európainak” csomag (2016. november 30.), 
Az anyagkörforgás megvalósítása – A 
körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós 
cselekvési terv (2015. december 2.), az 
alacsony kibocsátású mobilitás európai 
stratégiája (2016. július 20.), az európai 
védelmi cselekvési terv (2016. november 
30.), az Európai Védelmi Alap felállítása 
(2017. június 7.), az Űrstratégia Európa 
számára (2016. október 26.), az 
Intézményközi nyilatkozat a szociális 
jogok európai pilléréről (2017. december 
13.), az európai zöld megállapodás (2019. 
december 11.), az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv (2020. január 14.), a méltányos átállást 
szolgáló erős szociális Európa (2020. 

(3) Az elmúlt években az Unió 
tömegesen fogadott el stratégiákat a belső 
piac megerősítése, valamint a fenntartható 
és inkluzív növekedés és foglalkoztatás 
ösztönzése céljából: ilyen az Európa 2020: 
A foglalkoztatást és növekedést célzó új 
európai stratégia (2010. március 3.), a 
tőkepiaci unió megteremtésére irányuló 
cselekvési terv (2015. szeptember 30.), az 
Új európai kulturális menetrend (2018. 
május 22.), a „Tiszta energia minden 
európainak” csomag (2016. november 30.), 
Az anyagkörforgás megvalósítása – A 
körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós 
cselekvési terv (2015. december 2.), az 
alacsony kibocsátású mobilitás európai 
stratégiája (2016. július 20.), az európai 
védelmi cselekvési terv (2016. november 
30.), az Európai Védelmi Alap felállítása 
(2017. június 7.), az Űrstratégia Európa 
számára (2016. október 26.), az 
Intézményközi nyilatkozat a szociális 
jogok európai pilléréről (2017. december 
13.), az európai zöld megállapodás (2019. 
december 11.), az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv (2020. január 14.), a méltányos átállást 
szolgáló erős szociális Európa (2020. 
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január 14.), az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia, az 
európai adatstratégia és a mesterséges 
intelligenciáról szóló közlemény (2020. 
február 19.), az új európai iparstratégia 
(2020. március 10.), valamint a kkv-
stratégia a fenntartható és digitális 
Európáért (2020. március 10.). Az 
InvestEU Alapnak a beruházások és a 
finanszírozáshoz jutás támogatásával ki 
kell aknáznia és fokoznia kell az említett 
egymást is erősítő stratégiák közötti 
szinergiákat.

január 14.), az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia, az 
európai adatstratégia és a mesterséges 
intelligenciáról szóló közlemény (2020. 
február 19.), az új európai iparstratégia 
(2020. március 10.), valamint a kkv-
stratégia a fenntartható és digitális 
Európáért (2020. március 10.). Az 
InvestEU Alapnak a beruházások és a 
finanszírozáshoz jutás támogatásával ki 
kell aknáznia és fokoznia kell az említett 
egymást is erősítő stratégiák közötti 
szinergiákat.

Or. en

Módosítás 49
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere szolgál a 
tagállami reformprioritások 
meghatározásának és végrehajtásuk 
nyomon követésének kereteként. Az 
említett reformprioritások támogatása 
érdekében a tagállamok – adott esetben a 
helyi és regionális hatóságokkal 
együttműködésben – kidolgozzák saját 
többéves nemzeti beruházási stratégiáikat. 
E stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt kell benyújtani 
a nemzeti és/vagy uniós finanszírozásból 
támogatandó, kiemelt beruházási projektek 
ismertetése és koordinálása céljából. 
Emellett az említett stratégiáknak az uniós 
finanszírozást koherens módon és az 
elsősorban az európai strukturális és 
beruházási alapokból, a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközből és az 
InvestEU programból származó pénzügyi 
támogatások hozzáadott értékét 

(4) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere szolgál a 
tagállami reformprioritások 
meghatározásának és végrehajtásuk 
nyomon követésének kereteként. Az 
említett reformprioritások támogatása 
érdekében a tagállamok – adott esetben a 
helyi és regionális hatóságokkal 
együttműködésben – kidolgozzák saját 
többéves nemzeti beruházási stratégiáikat. 
E stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt kell benyújtani 
a nemzeti és/vagy uniós finanszírozásból 
támogatandó, kiemelt beruházási projektek 
ismertetése és koordinálása céljából. Az 
Európai Számvevőszék 16/2020. sz. 
különjelentésében javasoltaknak 
megfelelően a Bizottságnak és a 
tagállamoknak jobban együtt kell 
működniük az európai szemeszter 
keretében kiadott ajánlások végrehajtása 
során annak érdekében, hogy 
előmozdítsák az uniós szinten 
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maximalizálva kell felhasználniuk. megállapított célkitűzések elérését. 
Emellett az említett stratégiáknak az uniós 
finanszírozást koherens módon és az 
elsősorban az európai strukturális és 
beruházási alapokból, a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközből és az 
InvestEU programból származó pénzügyi 
támogatások hozzáadott értékét 
maximalizálva kell felhasználniuk.

Or. en

Módosítás 50
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az EUMSZ 8. cikkével 
összhangban, amelynek értelmében 
minden tevékenység folytatása során az 
egyenlőtlenségek kiküszöbölésére és a nők 
és férfiak közötti egyenlőség elvének 
előmozdítására kell törekedni, az 
InvestEU programnak hozzá kell járulnia 
a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
uniós szakpolitikák megvalósításához és a 
női szerepvállalás előmozdításához. 
Különös tekintettel a Covid19 utáni 
gazdasági sokkhatás erősségére, amely az 
előrejelzések szerint aránytalanul fogja 
érinteni a nőket – többek között a 
munkahelyek elvesztése révén és a fizetés 
nélküli gondozás jelentette teher miatt –, 
az InvestEU programnak a 2020. március 
5-i, 2020–2025 közötti időszakra 
vonatkozó nemi esélyegyenlőségi stratégia 
értelmében alkalmaznia kell a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítésének elvét 
és a nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés elvét. A 
nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésének elve alapján mutatók 
segítségével és nemek szerint lebontott 
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adatok gyűjtése révén megfelelően 
nyomon kell követni ezeket a kiadásokat, 
hogy a nyomon követés, a jelentéstétel és 
az értékelés keretében pontosan meg 
lehessen állapítani a program nemekre 
gyakorolt hatását.

Or. en

Módosítás 51
Clotilde Armand

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 
tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 
InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 
tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 
InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
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nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió több 
régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt.

nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió több 
régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt. Az InvestEU Alapnak 
biztosítania kell a lekötött pénzeszközök 
véső kedvezményezettekhez való gyors 
eljuttatását annak érdekében, hogy a 
leginkább érintett régiókban enyhítsék a 
likviditási hiányt és sürgősen forrásokat 
biztosítsanak az olyan vállalkozások 
számára, amelyeket egyébként komoly 
létszámcsökkentés vagy csőd fenyegetne.

Or. en

Módosítás 52
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
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megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 
tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 
InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió több 
régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt.

megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a kockázatmegosztási 
és tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. A 
hitelprogramokat kizárják a keretből, 
illetve megtiltják annak érdekében, hogy 
csökkentsék a tagállamok hitelekre való 
túlzott támaszkodását. Az InvestEU 
Alapnak a kínálathoz kell igazodnia, 
ugyanakkor arra kell összpontosítania, 
hogy stratégiai, hosszú távú előnyöket 
biztosítson az egyébként nem 
finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók célzott körét kell 
lefednie, el kell kerülnie a túlzott ágazati 
vagy földrajzi koncentrációt, kerülnie kell 
a harmadik országok vagy harmadik 
országbeli állampolgárok által uralt 
projektek finanszírozását, és meg kell 
könnyítenie az olyan projektekhez való 
hozzáférést, amelyben az Unió több 
régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt.

Or. en

Módosítás 53
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
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társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 
tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 
InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió több 
régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt.

társadalmi-gazdasági konvergenciájának, 
kohéziójának és rezilienciájának 
javításához, többek között az innováció és 
digitalizáció területén, az erőforrásoknak a 
körforgásos gazdasággal összhangban 
történő hatékony felhasználásához, az 
uniós gazdasági növekedés 
fenntarthatóságához és inkluzivitásához, 
valamint a társadalom rezilienciájához és 
az uniós tőkepiacok integrációjához, 
többek között az uniós tőkepiacok 
széttagoltságának kezelését és az uniós 
vállalkozások finanszírozási forrásainak 
diverzifikálását célzó megoldások révén. 
Ennek érdekében az InvestEU Alapnak 
technikai és gazdasági szempontból 
életképes projekteket kell támogatnia egy 
olyan keret biztosításával, amely lehetővé 
teszi a hitelviszonyt megtestesítő, 
kockázatmegosztási és tulajdoni 
részesedést megtestesítő instrumentumok 
használatát az uniós költségvetésből 
biztosított garancia mellett és adott esetben 
a végrehajtó partnerektől származó 
pénzügyi hozzájárulásokkal. Az InvestEU 
Alapnak a felmerülő igényekhez kell 
igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben 
partnerszervezetek vesznek részt, valamint 
az olyan projektekhez való hozzáférést, 
amelyek több uniós régióban is 
előmozdítják a hálózatok, klaszterek és 
digitális innovációs központok fejlesztését.

Or. en
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Módosítás 54
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának 
és kohéziójának javításához, többek között 
az innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 
tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 
InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió több 

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi, gazdasági és területi 
konvergenciájának és kohéziójának 
javításához, többek között az innováció és 
digitalizáció területén, az erőforrásoknak a 
körforgásos gazdasággal összhangban 
történő hatékony felhasználásához, az 
uniós gazdasági növekedés 
méltányosságához, fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, a klímasemleges 
gazdaságra való zöld átálláshoz, valamint 
a társadalom rezilienciájához és az uniós 
tőkepiacok integrációjához, többek között 
az uniós tőkepiacok széttagoltságának 
kezelését és az uniós vállalkozások 
finanszírozási forrásainak diverzifikálását 
célzó megoldások révén. Ennek érdekében 
az InvestEU Alapnak technikai és 
gazdasági szempontból életképes 
projekteket kell támogatnia egy olyan keret 
biztosításával, amely lehetővé teszi a 
hitelviszonyt megtestesítő, 
kockázatmegosztási és tulajdoni 
részesedést megtestesítő instrumentumok 
használatát az uniós költségvetésből 
biztosított garancia mellett és adott esetben 
a végrehajtó partnerektől származó 
pénzügyi hozzájárulásokkal. Az InvestEU 
Alapnak a felmerülő igényekhez kell 
igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
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régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt.

ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió több 
régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt.

Or. en

Módosítás 55
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 
tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 
InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió nemzetközi 
versenyképességének, 
energiafüggetlenségének és társadalmi-
gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 
tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 
InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
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finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió több 
régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt.

távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de a régióspecifikus programok 
sérelme nélkül el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió több 
régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt.

Or. en

Módosítás 56
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának, 
kohéziójának és hosszú távú gazdasági 
növekedésének javításához, többek között 
az innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 



AM\1212517HU.docx 33/400 PE657.232v01-00

HU

tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 
InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió több 
régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt.

megtestesítő, kockázatmegosztási és 
tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 
InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió 
valamennyi régiójában a kulcsfontosságú 
stratégiai ágazatokban működő, nagy 
növekedési potenciállal rendelkező 
partnerszervezetek vesznek részt.

Or. en

Módosítás 57
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
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integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 
tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 
InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió több 
régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt.

integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 
tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok, illetve a kvázi-sajáttőke 
instrumentumok (például a hibrid 
adósságeszközök, az alárendelt kölcsönök 
vagy a saját tőkévé átalakítható 
részvények) használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 
InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió több 
régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt.

Or. en

Indokolás

Ez ugyanaz a megközelítés, mint amelyet az előadó a fizetőképességi támogatással 
kapcsolatos dokumentumban követett.

Módosítás 58
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 
tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 
InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió több 
régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt.

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, a 
reálgazdaságon belül hozott látható 
intézkedésekhez, például új munkahelyek 
teremtéséhez, többek között az innováció 
és digitalizáció területén, az erőforrásoknak 
a körforgásos gazdasággal összhangban 
történő hatékony felhasználásához, az 
uniós gazdasági növekedés 
fenntarthatóságához és inkluzivitásához, 
valamint a társadalom rezilienciájához és 
az uniós tőkepiacok integrációjához, 
többek között az uniós tőkepiacok 
széttagoltságának kezelését és az uniós 
vállalkozások finanszírozási forrásainak 
diverzifikálását célzó megoldások révén. 
Ennek érdekében az InvestEU Alapnak 
technikai és gazdasági szempontból 
életképes projekteket kell támogatnia egy 
olyan keret biztosításával, amely lehetővé 
teszi a hitelviszonyt megtestesítő, 
kockázatmegosztási és tulajdoni 
részesedést megtestesítő instrumentumok 
használatát az uniós költségvetésből 
biztosított garancia mellett és adott esetben 
a végrehajtó partnerektől származó 
pénzügyi hozzájárulásokkal. Az InvestEU 
Alapnak a felmerülő igényekhez kell 
igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió több 
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régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt.

Or. en

Módosítás 59
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 
tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 
InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom és 
a környezet rezilienciájához és az uniós 
tőkepiacok integrációjához, többek között 
az uniós tőkepiacok széttagoltságának 
kezelését és az uniós vállalkozások 
finanszírozási forrásainak diverzifikálását 
célzó megoldások révén. Ennek érdekében 
az InvestEU Alapnak technikai és 
gazdasági szempontból életképes 
projekteket kell támogatnia egy olyan keret 
biztosításával, amely lehetővé teszi a 
hitelviszonyt megtestesítő, 
kockázatmegosztási és tulajdoni 
részesedést megtestesítő instrumentumok 
használatát az uniós költségvetésből 
biztosított garancia mellett és adott esetben 
a végrehajtó partnerektől származó 
pénzügyi hozzájárulásokkal. Az InvestEU 
Alapnak a felmerülő igényekhez kell 
igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
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célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió több 
régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt.

hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió több 
régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt.

Or. en

Módosítás 60
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 
tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, többek között az 
innováció, az oktatás és digitalizáció 
területén, az erőforrásoknak a körforgásos 
gazdasággal összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 
tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 



PE657.232v01-00 38/400 AM\1212517HU.docx

HU

InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió több 
régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt.

InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, uniós szinten kiegyensúlyozott 
ágazati vagy földrajzi lefedettségre 
törekedve, és meg kell könnyítenie az 
olyan projektekhez való hozzáférést, 
amelyben az Unió több régiójában működő 
partnerszervezetek vesznek részt.

Or. en

Módosítás 61
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
felfelé irányuló társadalmi-gazdasági 
konvergenciájának és kohéziójának 
javításához, többek között az innováció és 
digitalizáció területén, az erőforrásoknak a 
körforgásos gazdasággal összhangban 
történő hatékony felhasználásához, az 
uniós gazdasági növekedés 
fenntarthatóságához és inkluzivitásához, 
valamint a társadalom rezilienciájához és 
az uniós tőkepiacok integrációjához, 
többek között az uniós tőkepiacok 
széttagoltságának kezelését és az uniós 
vállalkozások finanszírozási forrásainak 
diverzifikálását célzó megoldások révén. 
Ennek érdekében az InvestEU Alapnak 
technikai és gazdasági szempontból 
életképes projekteket kell támogatnia egy 
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amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 
tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 
InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió több 
régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt.

olyan keret biztosításával, amely lehetővé 
teszi a hitelviszonyt megtestesítő, 
kockázatmegosztási és tulajdoni 
részesedést megtestesítő instrumentumok 
használatát az uniós költségvetésből 
biztosított garancia mellett és adott esetben 
a végrehajtó partnerektől származó 
pénzügyi hozzájárulásokkal. Az InvestEU 
Alapnak a felmerülő igényekhez kell 
igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió több 
régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt.

Or. en

Módosítás 62
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
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integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 
tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 
InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió több 
régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt.

integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 
tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 
InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az uniós 
régiókban működő partnerszervezetek 
vesznek részt.

Or. en

Módosítás 63
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
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kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 
tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 
InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan 
projektekhez való hozzáférést, amelyben 
az Unió több régiójában működő 
partnerszervezetek vesznek részt.

kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 
tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 
InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és elő 
kell segítenie az olyan projekteket, 
amelyben az Unió több régiójában működő 
partnerszervezetek vesznek részt.

Or. en

Módosítás 64
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
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5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Gondoskodni kell – természetesen 
a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
szintjén – a termelékenységet fokozó, a 
földrajzi és társadalmi kohéziót biztosító 
beruházásokról, biztosítva a méltányos 
átállást, ugyanakkor meg kell erősíteni 
gazdaságainkat egy példa nélkül álló 
válsághelyzetben, küzdeni kell a 
szegénység ellen, új munkahelyeket kell 
teremteni a régiek elvesztése esetén, és 
biztosítani kell, hogy semelyik 
nemzedékből senki se maradjon le.

Or. en

Módosítás 65
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kulturális és kreatív ágazatok az 
Unió kulcsfontosságú és gyorsan növekvő 
ágazatai, amelyek szellemi tulajdonból és 
az egyéni kreativitásból gazdasági és 
kulturális értéket teremtenek. A Covid19-
válság során a társadalmi kapcsolatok 
vonatkozásában bevezetett korlátozások 
azonban súlyos gazdasági hatást 
gyakoroltak ezekre az ágazatokra. 
Emellett az említett ágazatok eszközeinek 
immateriális jellege miatt az e területen 
tevékenykedő kkv-k és szervezetek 
korlátozottan férnek hozzá a 
beruházásokhoz, a kapacitásbővítéshez és 
a nemzetközi szintű versenyhez 
elengedhetetlenül szükséges 
magánfinanszírozáshoz. Az InvestEU 
programnak továbbra is meg kell 
könnyítenie a kulturális és kreatív ágazaton 
belül működő kkv-k és szervezetek 

(6) A kulturális és kreatív ágazatok 
egyre inkább a mérgező progresszív 
programok katalizátorai. Az InvestEU 
programnak ezért csak abban az esetben 
szabad megkönnyítenie a kulturális és 
kreatív ágazaton belül működő kkv-k és 
szervezetek forráshoz jutását, ha ezek a 
kkv-k és szervezetek az európai kultúrát 
mozdítják elő.
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forráshoz jutását. A kulturális és kreatív, 
audiovizuális és médiaágazatok alapvető 
fontosságúak kulturális sokszínűségünk 
és demokráciánk szempontjából a digitális 
korban, szuverenitásunk és autonómiánk 
szerves részét képezik, a tartalmak széles 
közönség számára történő, nemzeti 
határokon átnyúló előállításához és 
terjesztéséhez szükséges hosszú távú 
kapacitás pedig az audiovizuális és 
médiatartalmakra, továbbá technológiára 
irányuló stratégiai beruházásoktól függ 
majd.

Or. en

Módosítás 66
Sabine Verheyen
a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kulturális és kreatív ágazatok az 
Unió kulcsfontosságú és gyorsan növekvő 
ágazatai, amelyek szellemi tulajdonból és 
az egyéni kreativitásból gazdasági és 
kulturális értéket teremtenek. A Covid19-
válság során a társadalmi kapcsolatok 
vonatkozásában bevezetett korlátozások 
azonban súlyos gazdasági hatást 
gyakoroltak ezekre az ágazatokra. Emellett 
az említett ágazatok eszközeinek 
immateriális jellege miatt az e területen 
tevékenykedő kkv-k és szervezetek 
korlátozottan férnek hozzá a 
beruházásokhoz, a kapacitásbővítéshez és a 
nemzetközi szintű versenyhez 
elengedhetetlenül szükséges 
magánfinanszírozáshoz. Az InvestEU 
programnak továbbra is meg kell 
könnyítenie a kulturális és kreatív ágazaton 
belül működő kkv-k és szervezetek 
forráshoz jutását. A kulturális és kreatív, 
audiovizuális és médiaágazatok alapvető 

(6) A kulturális és kreatív ágazatok az 
Unió kulcsfontosságú és gyorsan növekvő 
ágazatai, amelyek fontos szerepet 
tölthetnek be a fenntartható fellendülés 
biztosításában, és amelyek szellemi 
tulajdonból és az egyéni kreativitásból 
gazdasági és kulturális értéket teremtenek. 
A Covid19-válság során a társadalmi 
kapcsolatok vonatkozásában bevezetett 
korlátozások azonban súlyos gazdasági 
hatást gyakoroltak, ami a kulturális és 
kreatív ágazat garanciaeszközéhez vagy az 
ezen ágazatok számára biztosított összetett 
pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés 
terén hosszú távon strukturális zavarokat 
okozhat. Emellett az említett ágazatok 
eszközeinek immateriális jellege miatt az e 
területen tevékenykedő kkv-k és 
szervezetek korlátozottan férnek hozzá a 
beruházásokhoz, a kapacitásbővítéshez és a 
nemzetközi szintű versenyhez 
elengedhetetlenül szükséges 
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fontosságúak kulturális sokszínűségünk és 
demokráciánk szempontjából a digitális 
korban, szuverenitásunk és autonómiánk 
szerves részét képezik, a tartalmak széles 
közönség számára történő, nemzeti 
határokon átnyúló előállításához és 
terjesztéséhez szükséges hosszú távú 
kapacitás pedig az audiovizuális és 
médiatartalmakra, továbbá technológiára 
irányuló stratégiai beruházásoktól függ 
majd.

magánfinanszírozáshoz. Az InvestEU 
programnak továbbra is meg kell 
könnyítenie a kulturális és kreatív ágazaton 
belül működő kkv-k és szervezetek 
forráshoz jutását. A kulturális és kreatív, 
audiovizuális és médiaágazatok alapvető 
fontosságúak kulturális sokszínűségünk, 
valamint a demokratikus és összetartó 
társadalmak kiépítése szempontjából a 
digitális korban, szuverenitásunk és 
autonómiánk szerves részét képezik, az 
ágazatok versenyképessége és a 
színvonalas tartalmak széles közönség 
számára történő, a pluralizmus és a 
szólásszabadság tiszteletben tartása 
mellett való, nemzeti határokon átnyúló 
előállításához és terjesztéséhez szükséges 
hosszú távú kapacitása pedig az 
audiovizuális és médiatartalmakra, továbbá 
technológiára irányuló stratégiai 
beruházásoktól függ majd.

Or. en

Módosítás 67
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kulturális és kreatív ágazatok az 
Unió kulcsfontosságú és gyorsan növekvő 
ágazatai, amelyek szellemi tulajdonból és 
az egyéni kreativitásból gazdasági és 
kulturális értéket teremtenek. A Covid19-
válság során a társadalmi kapcsolatok 
vonatkozásában bevezetett korlátozások 
azonban súlyos gazdasági hatást 
gyakoroltak ezekre az ágazatokra. Emellett 
az említett ágazatok eszközeinek 
immateriális jellege miatt az e területen 
tevékenykedő kkv-k és szervezetek 
korlátozottan férnek hozzá a 
beruházásokhoz, a kapacitásbővítéshez és a 
nemzetközi szintű versenyhez 

(6) A kulturális és kreatív ágazatok az 
Unió kulcsfontosságú és gyorsan növekvő 
ágazatai, amelyek szellemi tulajdonból és 
az egyéni kreativitásból gazdasági és 
kulturális értéket teremtenek. A Covid19-
válság során a társadalmi kapcsolatok 
vonatkozásában bevezetett korlátozások 
azonban súlyos gazdasági hatást 
gyakoroltak ezekre az ágazatokra. Emellett 
az említett ágazatok eszközeinek 
immateriális jellege miatt az e területen 
tevékenykedő kkv-k és szervezetek 
korlátozottan férnek hozzá a 
beruházásokhoz, a kapacitásbővítéshez és a 
nemzetközi szintű versenyhez 
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elengedhetetlenül szükséges 
magánfinanszírozáshoz. Az InvestEU 
programnak továbbra is meg kell 
könnyítenie a kulturális és kreatív ágazaton 
belül működő kkv-k és szervezetek 
forráshoz jutását. A kulturális és kreatív, 
audiovizuális és médiaágazatok alapvető 
fontosságúak kulturális sokszínűségünk és 
demokráciánk szempontjából a digitális 
korban, szuverenitásunk és autonómiánk 
szerves részét képezik, a tartalmak széles 
közönség számára történő, nemzeti 
határokon átnyúló előállításához és 
terjesztéséhez szükséges hosszú távú 
kapacitás pedig az audiovizuális és 
médiatartalmakra, továbbá technológiára 
irányuló stratégiai beruházásoktól függ 
majd.

elengedhetetlenül szükséges 
magánfinanszírozáshoz. Az InvestEU 
programnak továbbra is meg kell 
könnyítenie a kulturális és kreatív ágazaton 
belül működő kkv-k és szervezetek 
forráshoz jutását. A kulturális és kreatív, 
audiovizuális és médiaágazatok alapvető 
fontosságúak kulturális sokszínűségünk és 
demokráciánk szempontjából a digitális 
korban, szuverenitásunk és autonómiánk 
szerves részét képezik, a tartalmak széles 
közönség számára történő, nemzeti 
határokon átnyúló előállításához és 
terjesztéséhez szükséges hosszú távú 
kapacitás pedig az audiovizuális és 
médiatartalmakra, továbbá technológiára 
irányuló stratégiai beruházásoktól függ 
majd. Az uniós finanszírozási lehetőségek 
bővítésének együtt kell járnia egy olyan 
versenypolitika kidolgozásával, amely 
biztosítja, hogy a koronavírus-
világjárványból előnyt kovácsoló nagy 
nemzetközi digitális platformok 
engedélyezési szempontból nem 
különböztetik meg hátrányosan az 
európai tartalmakat és a kisebb független 
szereplőket.

Or. en

Módosítás 68
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kulturális és kreatív ágazatok az 
Unió kulcsfontosságú és gyorsan növekvő 
ágazatai, amelyek szellemi tulajdonból és 
az egyéni kreativitásból gazdasági és 
kulturális értéket teremtenek. A Covid19-
válság során a társadalmi kapcsolatok 
vonatkozásában bevezetett korlátozások 
azonban súlyos gazdasági hatást 
gyakoroltak ezekre az ágazatokra. Emellett 

(6) A kulturális és kreatív ágazatok az 
Unió kulcsfontosságú és gyorsan növekvő 
ágazatai, amelyek szellemi tulajdonból és 
az egyéni kreativitásból gazdasági és 
kulturális értéket teremtenek. A Covid19-
válság során a társadalmi kapcsolatok 
vonatkozásában bevezetett korlátozások 
azonban súlyos gazdasági hatást 
gyakoroltak ezekre az ágazatokra. Emellett 
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az említett ágazatok eszközeinek 
immateriális jellege miatt az e területen 
tevékenykedő kkv-k és szervezetek 
korlátozottan férnek hozzá a 
beruházásokhoz, a kapacitásbővítéshez és a 
nemzetközi szintű versenyhez 
elengedhetetlenül szükséges 
magánfinanszírozáshoz. Az InvestEU 
programnak továbbra is meg kell 
könnyítenie a kulturális és kreatív ágazaton 
belül működő kkv-k és szervezetek 
forráshoz jutását. A kulturális és kreatív, 
audiovizuális és médiaágazatok alapvető 
fontosságúak kulturális sokszínűségünk és 
demokráciánk szempontjából a digitális 
korban, szuverenitásunk és autonómiánk 
szerves részét képezik, a tartalmak széles 
közönség számára történő, nemzeti 
határokon átnyúló előállításához és 
terjesztéséhez szükséges hosszú távú 
kapacitás pedig az audiovizuális és 
médiatartalmakra, továbbá technológiára 
irányuló stratégiai beruházásoktól függ 
majd.

az említett ágazatok eszközeinek 
immateriális jellege miatt az e területen 
tevékenykedő kkv-k és szervezetek 
korlátozottan férnek hozzá a 
beruházásokhoz, a kapacitásbővítéshez és a 
nemzetközi szintű versenyhez 
elengedhetetlenül szükséges 
magánfinanszírozáshoz. A kevésbé fejlett 
országokban és régiókban még súlyosabb 
hatást gyakorolt a kulturális és a kreatív 
ágazatra, ennélfogva több uniós szintű 
támogatásra van szükség. Az InvestEU 
programnak továbbra is meg kell 
könnyítenie a kulturális és kreatív ágazaton 
belül működő kkv-k és szervezetek 
forráshoz jutását. A kulturális és kreatív, 
audiovizuális és médiaágazatok alapvető 
fontosságúak kulturális sokszínűségünk és 
demokráciánk szempontjából a digitális 
korban, szuverenitásunk és autonómiánk 
szerves részét képezik, a tartalmak széles 
közönség számára történő, nemzeti 
határokon átnyúló előállításához és 
terjesztéséhez szükséges hosszú távú 
kapacitás pedig az audiovizuális és 
médiatartalmakra, továbbá technológiára 
irányuló stratégiai beruházásoktól függ 
majd.

Or. en

Módosítás 69
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kulturális és kreatív ágazatok az 
Unió kulcsfontosságú és gyorsan növekvő 
ágazatai, amelyek szellemi tulajdonból és 
az egyéni kreativitásból gazdasági és 
kulturális értéket teremtenek. A Covid19-
válság során a társadalmi kapcsolatok 
vonatkozásában bevezetett korlátozások 
azonban súlyos gazdasági hatást 

(6) A kulturális és kreatív ágazatok az 
Unió kulcsfontosságú és gyorsan növekvő 
ágazatai, amelyek szellemi tulajdonból és 
az egyéni kreativitásból gazdasági és 
kulturális értéket teremtenek. A Covid19-
válság során a társadalmi kapcsolatok 
vonatkozásában bevezetett korlátozások 
azonban súlyos gazdasági hatást 
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gyakoroltak ezekre az ágazatokra. Emellett 
az említett ágazatok eszközeinek 
immateriális jellege miatt az e területen 
tevékenykedő kkv-k és szervezetek 
korlátozottan férnek hozzá a 
beruházásokhoz, a kapacitásbővítéshez és a 
nemzetközi szintű versenyhez 
elengedhetetlenül szükséges 
magánfinanszírozáshoz. Az InvestEU 
programnak továbbra is meg kell 
könnyítenie a kulturális és kreatív ágazaton 
belül működő kkv-k és szervezetek 
forráshoz jutását. A kulturális és kreatív, 
audiovizuális és médiaágazatok alapvető 
fontosságúak kulturális sokszínűségünk és 
demokráciánk szempontjából a digitális 
korban, szuverenitásunk és autonómiánk 
szerves részét képezik, a tartalmak széles 
közönség számára történő, nemzeti 
határokon átnyúló előállításához és 
terjesztéséhez szükséges hosszú távú 
kapacitás pedig az audiovizuális és 
médiatartalmakra, továbbá technológiára 
irányuló stratégiai beruházásoktól függ 
majd.

gyakoroltak ezekre az ágazatokra és az 
ezen ágazatokban dolgozókra. Emellett az 
említett ágazatok eszközeinek immateriális 
jellege miatt az e területen tevékenykedő 
kkv-k és szervezetek korlátozottan férnek 
hozzá a beruházásokhoz, a 
kapacitásbővítéshez és a nemzetközi szintű 
versenyhez elengedhetetlenül szükséges 
magánfinanszírozáshoz. Az InvestEU 
programnak továbbra is meg kell 
könnyítenie a kulturális és kreatív ágazaton 
belül működő kkv-k és szervezetek 
forráshoz jutását, valamint az ágazatban 
dolgozók megőrzését és védelmét. A 
kulturális és kreatív, audiovizuális és 
médiaágazatok – többek között a 
munkaerő sajátosságainak köszönhetően 
– alapvető fontosságúak kulturális 
sokszínűségünk és demokráciánk 
szempontjából a digitális korban, 
szuverenitásunk és autonómiánk szerves 
részét képezik, a tartalmak széles közönség 
számára történő, nemzeti határokon 
átnyúló előállításához és terjesztéséhez 
szükséges hosszú távú kapacitás pedig az 
audiovizuális és médiatartalmakra, továbbá 
technológiára irányuló stratégiai 
beruházásoktól függ majd.

Or. en

Módosítás 70
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kulturális és kreatív ágazatok az 
Unió kulcsfontosságú és gyorsan növekvő 
ágazatai, amelyek szellemi tulajdonból és 
az egyéni kreativitásból gazdasági és 
kulturális értéket teremtenek. A Covid19-
válság során a társadalmi kapcsolatok 
vonatkozásában bevezetett korlátozások 

(6) A kulturális és kreatív ágazatok az 
Unió kulcsfontosságú és gyorsan növekvő 
ágazatai, amelyek szellemi tulajdonból és 
az egyéni kreativitásból gazdasági és 
kulturális értéket teremtenek. A Covid19-
válság során a társadalmi kapcsolatok 
vonatkozásában bevezetett korlátozások 
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azonban súlyos gazdasági hatást 
gyakoroltak ezekre az ágazatokra. Emellett 
az említett ágazatok eszközeinek 
immateriális jellege miatt az e területen 
tevékenykedő kkv-k és szervezetek 
korlátozottan férnek hozzá a 
beruházásokhoz, a kapacitásbővítéshez és a 
nemzetközi szintű versenyhez 
elengedhetetlenül szükséges 
magánfinanszírozáshoz. Az InvestEU 
programnak továbbra is meg kell 
könnyítenie a kulturális és kreatív ágazaton 
belül működő kkv-k és szervezetek 
forráshoz jutását. A kulturális és kreatív, 
audiovizuális és médiaágazatok alapvető 
fontosságúak kulturális sokszínűségünk és 
demokráciánk szempontjából a digitális 
korban, szuverenitásunk és autonómiánk 
szerves részét képezik, a tartalmak széles 
közönség számára történő, nemzeti 
határokon átnyúló előállításához és 
terjesztéséhez szükséges hosszú távú 
kapacitás pedig az audiovizuális és 
médiatartalmakra, továbbá technológiára 
irányuló stratégiai beruházásoktól függ 
majd.

azonban súlyos gazdasági hatást 
gyakoroltak ezekre az ágazatokra és az 
ezen ágazatokban dolgozókra. Emellett az 
említett ágazatok eszközeinek immateriális 
jellege miatt az e területen tevékenykedő 
kkv-k és szervezetek korlátozottan férnek 
hozzá a beruházásokhoz, a 
kapacitásbővítéshez és a nemzetközi szintű 
versenyhez elengedhetetlenül szükséges 
magánfinanszírozáshoz. Az InvestEU 
programnak továbbra is meg kell 
könnyítenie a kulturális és kreatív ágazaton 
belül működő kkv-k és szervezetek 
forráshoz jutását, valamint az ágazatban 
dolgozók megőrzését és védelmét. A 
kulturális és kreatív, audiovizuális és 
médiaágazatok alapvető fontosságúak 
kulturális sokszínűségünk és demokráciánk 
szempontjából a digitális korban, 
szuverenitásunk és autonómiánk szerves 
részét képezik, a tartalmak széles közönség 
számára történő, nemzeti határokon 
átnyúló előállításához és terjesztéséhez 
szükséges hosszú távú kapacitás pedig az 
audiovizuális és médiatartalmakra, továbbá 
technológiára irányuló stratégiai 
beruházásoktól függ majd.

Or. en

Módosítás 71
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kulturális és kreatív ágazatok az 
Unió kulcsfontosságú és gyorsan növekvő 
ágazatai, amelyek szellemi tulajdonból és 
az egyéni kreativitásból gazdasági és 
kulturális értéket teremtenek. A Covid19-
válság során a társadalmi kapcsolatok 
vonatkozásában bevezetett korlátozások 
azonban súlyos gazdasági hatást 
gyakoroltak ezekre az ágazatokra. Emellett 

(6) A kulturális és kreatív ágazatok az 
Unió kulcsfontosságú és gyorsan növekvő 
ágazatai, amelyek szellemi tulajdonból és 
az egyéni kreativitásból gazdasági és 
kulturális értéket teremtenek. A Covid19-
válság elején a társadalmi kapcsolatok 
vonatkozásában bevezetett korlátozásokat 
azonban továbbra is alkalmazzák, amelyek 
súlyos gazdasági hatást gyakoroltak ezekre 
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az említett ágazatok eszközeinek 
immateriális jellege miatt az e területen 
tevékenykedő kkv-k és szervezetek 
korlátozottan férnek hozzá a 
beruházásokhoz, a kapacitásbővítéshez és a 
nemzetközi szintű versenyhez 
elengedhetetlenül szükséges 
magánfinanszírozáshoz. Az InvestEU 
programnak továbbra is meg kell 
könnyítenie a kulturális és kreatív ágazaton 
belül működő kkv-k és szervezetek 
forráshoz jutását. A kulturális és kreatív, 
audiovizuális és médiaágazatok alapvető 
fontosságúak kulturális sokszínűségünk és 
demokráciánk szempontjából a digitális 
korban, szuverenitásunk és autonómiánk 
szerves részét képezik, a tartalmak széles 
közönség számára történő, nemzeti 
határokon átnyúló előállításához és 
terjesztéséhez szükséges hosszú távú 
kapacitás pedig az audiovizuális és 
médiatartalmakra, továbbá technológiára 
irányuló stratégiai beruházásoktól függ 
majd.

az ágazatokra. Emellett az említett 
ágazatok eszközeinek immateriális jellege 
miatt az e területen tevékenykedő kkv-k és 
szervezetek korlátozottan férnek hozzá a 
beruházásokhoz, a kapacitásbővítéshez és a 
nemzetközi szintű versenyhez 
elengedhetetlenül szükséges 
magánfinanszírozáshoz. Az InvestEU 
programnak továbbra is meg kell 
könnyítenie a kulturális és kreatív ágazaton 
belül működő kkv-k és szervezetek 
forráshoz jutását. A kulturális és kreatív, 
audiovizuális és médiaágazatok alapvető 
fontosságúak kulturális sokszínűségünk és 
demokráciánk szempontjából a digitális 
korban, szuverenitásunk és autonómiánk 
szerves részét képezik, a tartalmak széles 
közönség számára történő, nemzeti 
határokon átnyúló előállításához és 
terjesztéséhez szükséges hosszú távú 
kapacitás pedig az audiovizuális és 
médiatartalmakra, továbbá technológiára 
irányuló stratégiai beruházásoktól függ 
majd.

Or. en

Módosítás 72
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kulturális és kreatív ágazatok az 
Unió kulcsfontosságú és gyorsan növekvő 
ágazatai, amelyek szellemi tulajdonból és 
az egyéni kreativitásból gazdasági és 
kulturális értéket teremtenek. A Covid19-
válság során a társadalmi kapcsolatok 
vonatkozásában bevezetett korlátozások 
azonban súlyos gazdasági hatást 
gyakoroltak ezekre az ágazatokra. Emellett 
az említett ágazatok eszközeinek 
immateriális jellege miatt az e területen 

(6) A kulturális és kreatív ágazatok az 
Unió kulcsfontosságú és gyorsan növekvő 
ágazatai, amelyek szellemi tulajdonból és 
az egyéni kreativitásból gazdasági és 
kulturális értéket teremtenek. A Covid19-
válság során a társadalmi kapcsolatok és az 
események szervezése vonatkozásában 
bevezetett korlátozások azonban súlyos 
gazdasági hatást gyakoroltak ezekre az 
ágazatokra. Emellett az említett ágazatok 
eszközeinek immateriális jellege miatt az e 
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tevékenykedő kkv-k és szervezetek 
korlátozottan férnek hozzá a 
beruházásokhoz, a kapacitásbővítéshez és a 
nemzetközi szintű versenyhez 
elengedhetetlenül szükséges 
magánfinanszírozáshoz. Az InvestEU 
programnak továbbra is meg kell 
könnyítenie a kulturális és kreatív ágazaton 
belül működő kkv-k és szervezetek 
forráshoz jutását. A kulturális és kreatív, 
audiovizuális és médiaágazatok alapvető 
fontosságúak kulturális sokszínűségünk és 
demokráciánk szempontjából a digitális 
korban, szuverenitásunk és autonómiánk 
szerves részét képezik, a tartalmak széles 
közönség számára történő, nemzeti 
határokon átnyúló előállításához és 
terjesztéséhez szükséges hosszú távú 
kapacitás pedig az audiovizuális és 
médiatartalmakra, továbbá technológiára 
irányuló stratégiai beruházásoktól függ 
majd.

területen tevékenykedő kkv-k és 
szervezetek korlátozottan férnek hozzá a 
beruházásokhoz, a kapacitásbővítéshez és a 
nemzetközi szintű versenyhez 
elengedhetetlenül szükséges 
magánfinanszírozáshoz. Az InvestEU 
programnak továbbra is meg kell 
könnyítenie a kulturális és kreatív ágazaton 
belül működő kkv-k és szervezetek 
forráshoz jutását. A kulturális és kreatív, 
audiovizuális és médiaágazatok alapvető 
fontosságúak kulturális sokszínűségünk és 
demokráciánk szempontjából a digitális 
korban, szuverenitásunk és autonómiánk 
szerves részét képezik, a tartalmak széles 
közönség számára történő, nemzeti 
határokon átnyúló előállításához és 
terjesztéséhez szükséges hosszú távú 
kapacitás pedig az audiovizuális és 
médiatartalmakra, továbbá technológiára 
irányuló stratégiai beruházásoktól függ 
majd.

Or. en

Módosítás 73
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kulturális és kreatív ágazatok az 
Unió kulcsfontosságú és gyorsan növekvő 
ágazatai, amelyek szellemi tulajdonból és 
az egyéni kreativitásból gazdasági és 
kulturális értéket teremtenek. A Covid19-
válság során a társadalmi kapcsolatok 
vonatkozásában bevezetett korlátozások 
azonban súlyos gazdasági hatást 
gyakoroltak ezekre az ágazatokra. Emellett 
az említett ágazatok eszközeinek 
immateriális jellege miatt az e területen 
tevékenykedő kkv-k és szervezetek 
korlátozottan férnek hozzá a 
beruházásokhoz, a kapacitásbővítéshez és a 

(6) A kulturális és kreatív ágazatok 
gyorsan növekednek és jelentős szerepet 
töltenek be az Unió gazdaságán belül, 
valamint a szellemi tulajdonból és az 
egyéni kreativitásból gazdasági és 
kulturális értéket teremtenek. A Covid19-
válság során a társadalmi kapcsolatok 
vonatkozásában bevezetett korlátozások 
azonban súlyos gazdasági hatást 
gyakoroltak ezekre az ágazatokra. Emellett 
az említett ágazatok eszközeinek 
immateriális jellege miatt az e területen 
tevékenykedő kkv-k és szervezetek 
korlátozottan férnek hozzá a 
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nemzetközi szintű versenyhez 
elengedhetetlenül szükséges 
magánfinanszírozáshoz. Az InvestEU 
programnak továbbra is meg kell 
könnyítenie a kulturális és kreatív ágazaton 
belül működő kkv-k és szervezetek 
forráshoz jutását. A kulturális és kreatív, 
audiovizuális és médiaágazatok alapvető 
fontosságúak kulturális sokszínűségünk és 
demokráciánk szempontjából a digitális 
korban, szuverenitásunk és autonómiánk 
szerves részét képezik, a tartalmak széles 
közönség számára történő, nemzeti 
határokon átnyúló előállításához és 
terjesztéséhez szükséges hosszú távú 
kapacitás pedig az audiovizuális és 
médiatartalmakra, továbbá technológiára 
irányuló stratégiai beruházásoktól függ 
majd.

beruházásokhoz, a kapacitásbővítéshez és a 
nemzetközi szintű versenyhez 
elengedhetetlenül szükséges 
magánfinanszírozáshoz. Az InvestEU 
programnak továbbra is meg kell 
könnyítenie a kulturális és kreatív ágazaton 
belül működő kkv-k és szervezetek 
forráshoz jutását. A kulturális és kreatív, 
audiovizuális és médiaágazatok alapvető 
fontosságúak kulturális sokszínűségünk és 
demokráciánk szempontjából a digitális 
korban, a tartalmak széles közönség 
számára történő, nemzeti határokon 
átnyúló előállításához és terjesztéséhez 
szükséges hosszú távú kapacitás pedig az 
audiovizuális és médiatartalmakra, továbbá 
technológiára irányuló stratégiai 
beruházásoktól függ majd.

Or. en

Módosítás 74
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az InvestEU Alap keretében tárgyi 
eszközökre és immateriális javakra – 
köztük a kulturális örökségre – irányuló 
beruházásokat kell támogatni a 
fenntartható és inkluzív növekedés, a 
beruházások és a foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében és ezáltal 
hozzájárulva a jóllét fokozásához, a 
méltányosabb jövedelemelosztáshoz és az 
átfogóbb gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióhoz az Unióban. Az InvestEU Alap 
által finanszírozott projekteknek meg kell 
felelniük az Unió környezetvédelmi és 
szociális normáinak, beleértve a 
munkavállalói jogokat is. Az InvestEU 
Alap révén megvalósuló beavatkozásoknak 

(7) Az InvestEU Alap keretében tárgyi 
eszközökre és immateriális javakra – 
köztük a kulturális örökségre és a nemek 
közötti egyenlőségre – irányuló 
beruházásokat kell támogatni a 
fenntartható és inkluzív növekedés, a 
beruházások és a foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében és ezáltal 
hozzájárulva a jóllét fokozásához, a 
méltányosabb jövedelemelosztáshoz és az 
átfogóbb gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióhoz az Unióban. Az EIGE 2017-es 
tanulmánya szerint a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos fejlesztések 
2050-ig akár 10,5 millió további 
munkahelyet teremtenének, az uniós 
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a vissza nem térítendő támogatások útján 
biztosított uniós támogatás kiegészítésére 
kell szolgálniuk.

foglalkoztatási ráta pedig csaknem 80%-
ra emelkedne. Az InvestEU Alap által 
finanszírozott projekteknek ezért meg kell 
felelniük az Unió környezetvédelmi és 
szociális normáinak, beleértve a 
munkavállalói jogokat is, valamint 
fokozniuk kell a nemek közötti 
egyenlőséget. Az InvestEU Alap révén 
megvalósuló beavatkozásoknak a vissza 
nem térítendő támogatások útján biztosított 
uniós támogatás kiegészítésére kell 
szolgálniuk.

Or. en

Módosítás 75
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az InvestEU Alap keretében tárgyi 
eszközökre és immateriális javakra – 
köztük a kulturális örökségre – irányuló 
beruházásokat kell támogatni a 
fenntartható és inkluzív növekedés, a 
beruházások és a foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében és ezáltal 
hozzájárulva a jóllét fokozásához, a 
méltányosabb jövedelemelosztáshoz és az 
átfogóbb gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióhoz az Unióban. Az InvestEU Alap 
által finanszírozott projekteknek meg kell 
felelniük az Unió környezetvédelmi és 
szociális normáinak, beleértve a 
munkavállalói jogokat is. Az InvestEU 
Alap révén megvalósuló beavatkozásoknak 
a vissza nem térítendő támogatások útján 
biztosított uniós támogatás kiegészítésére 
kell szolgálniuk.

(7) Az InvestEU Alap keretében tárgyi 
eszközökre és immateriális javakra – 
köztük a kulturális örökségre – irányuló 
beruházásokat kell támogatni a 
fenntartható és inkluzív növekedés, a 
beruházások és a foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében és ezáltal 
hozzájárulva a jóllét fokozásához, a 
méltányosabb jövedelemelosztáshoz és az 
átfogóbb gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióhoz az Unióban. Az InvestEU Alap 
által finanszírozott projekteknek meg kell 
felelniük az Unió környezetvédelmi és 
szociális normáinak, beleértve a 
munkavállalói jogokat, többek között az 
idénymunkások és a kiküldött 
munkavállalók jogait is. Az InvestEU 
Alap révén megvalósuló beavatkozásoknak 
a vissza nem térítendő támogatások útján 
biztosított uniós támogatás kiegészítésére 
kell szolgálniuk.

Or. en
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Módosítás 76
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az InvestEU Alap keretében tárgyi 
eszközökre és immateriális javakra – 
köztük a kulturális örökségre – irányuló 
beruházásokat kell támogatni a 
fenntartható és inkluzív növekedés, a 
beruházások és a foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében és ezáltal 
hozzájárulva a jóllét fokozásához, a 
méltányosabb jövedelemelosztáshoz és az 
átfogóbb gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióhoz az Unióban. Az InvestEU Alap 
által finanszírozott projekteknek meg kell 
felelniük az Unió környezetvédelmi és 
szociális normáinak, beleértve a 
munkavállalói jogokat is. Az InvestEU 
Alap révén megvalósuló beavatkozásoknak 
a vissza nem térítendő támogatások útján 
biztosított uniós támogatás kiegészítésére 
kell szolgálniuk.

(7) Az InvestEU Alap keretében tárgyi 
eszközökre és immateriális javakra – 
köztük az európai kulturális örökségre – 
irányuló beruházásokat kell támogatni a 
fenntartható és inkluzív növekedés, a 
beruházások és a foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében és ezáltal 
hozzájárulva a jóllét fokozásához, a 
méltányosabb jövedelemelosztáshoz és az 
átfogóbb gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióhoz az Unióban. Az InvestEU Alap 
által finanszírozott projekteknek meg kell 
felelniük az Unió környezetvédelmi és 
szociális normáinak, beleértve a 
munkavállalói jogokat is. Az InvestEU 
Alap révén megvalósuló beavatkozásoknak 
a vissza nem térítendő támogatások útján 
biztosított uniós támogatás kiegészítésére 
kell szolgálniuk.

Or. en

Módosítás 77
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Unió jóváhagyta az ENSZ 
2030-ig tartó időszakra szóló fenntartható 
fejlődési menetrendjében (a 
továbbiakban: a 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrend) meghatározott 
célkitűzéseket és fenntartható fejlődési 
céljait, valamint az ENSZ 

törölve
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Éghajlatváltozási Keretegyezménye 
keretében elfogadott Párizsi 
Megállapodást24 (a továbbiakban: a 
Párizsi Megállapodás), valamint a 2015–
2030-as időszakra szóló sendai 
katasztrófakockázat-csökkentési keretet. 
Az említett célkitűzések, valamint az Unió 
környezetvédelmi szakpolitikáiban 
meghatározott célok elérése érdekében 
jelentősen meg kell erősíteni a 
fenntartható fejlődésre irányuló 
intézkedéseket. Ezért a fenntartható 
fejlődés alapelveinek különös hangsúlyt 
kell kapniuk az InvestEU Alap kialakítása 
során.
_________________
24 HL L 282., 2016.10.19., 4. o.

Or. en

Módosítás 78
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Unió jóváhagyta az ENSZ 
2030-ig tartó időszakra szóló fenntartható 
fejlődési menetrendjében (a továbbiakban: 
a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend) 
meghatározott célkitűzéseket és 
fenntartható fejlődési céljait, valamint az 
ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye 
keretében elfogadott Párizsi 
Megállapodást24 (a továbbiakban: a Párizsi 
Megállapodás), valamint a 2015–2030-as 
időszakra szóló sendai 
katasztrófakockázat-csökkentési keretet. 
Az említett célkitűzések, valamint az Unió 
környezetvédelmi szakpolitikáiban 
meghatározott célok elérése érdekében 
jelentősen meg kell erősíteni a fenntartható 
fejlődésre irányuló intézkedéseket. Ezért a 
fenntartható fejlődés alapelveinek különös 

(8) Az Unió jóváhagyta az ENSZ 
2030-ig tartó időszakra szóló fenntartható 
fejlődési menetrendjében (a továbbiakban: 
a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend) 
meghatározott célkitűzéseket és 
fenntartható fejlődési céljait, valamint az 
ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye 
keretében elfogadott Párizsi 
Megállapodást24 (a továbbiakban: a Párizsi 
Megállapodás), valamint a 2015–2030-as 
időszakra szóló sendai 
katasztrófakockázat-csökkentési keretet. 
Az említett célkitűzések, valamint az Unió 
környezetvédelmi szakpolitikáiban 
meghatározott célok elérése érdekében 
jelentősen meg kell erősíteni a fenntartható 
fejlődésre irányuló intézkedéseket. Ezért a 
fenntartható fejlődés és az uniós 
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hangsúlyt kell kapniuk az InvestEU Alap 
kialakítása során.

taxonómiával összhangban lévő 
környezeti fenntarthatóság elvének, a 
jelentős károkozás elkerülését célzó 
elvnek, a klímasemlegesség elvének és a 
fellépés elmaradásának költségével 
kapcsolatos elvnek különös hangsúlyt kell 
kapnia az InvestEU Alap kialakítása során.

_________________ _________________
24 HL L 282., 2016.10.19., 4. o. 24 HL L 282., 2016.10.19., 4. o.

Or. en

Módosítás 79
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Unió jóváhagyta az ENSZ 
2030-ig tartó időszakra szóló fenntartható 
fejlődési menetrendjében (a továbbiakban: 
a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend) 
meghatározott célkitűzéseket és 
fenntartható fejlődési céljait, valamint az 
ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye 
keretében elfogadott Párizsi 
Megállapodást24 (a továbbiakban: a Párizsi 
Megállapodás), valamint a 2015–2030-as 
időszakra szóló sendai 
katasztrófakockázat-csökkentési keretet. 
Az említett célkitűzések, valamint az Unió 
környezetvédelmi szakpolitikáiban 
meghatározott célok elérése érdekében 
jelentősen meg kell erősíteni a fenntartható 
fejlődésre irányuló intézkedéseket. Ezért a 
fenntartható fejlődés alapelveinek különös 
hangsúlyt kell kapniuk az InvestEU Alap 
kialakítása során.

(8) Az Unió jóváhagyta az ENSZ 
2030-ig tartó időszakra szóló fenntartható 
fejlődési menetrendjében (a továbbiakban: 
a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend) 
meghatározott célkitűzéseket és 
fenntartható fejlődési céljait, valamint az 
ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye 
keretében elfogadott Párizsi 
Megállapodást24 (a továbbiakban: a Párizsi 
Megállapodás), valamint a 2015–2030-as 
időszakra szóló sendai 
katasztrófakockázat-csökkentési keretet. 
Az említett célkitűzések, valamint az Unió 
környezetvédelmi szakpolitikáiban, 
például a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos, 2030-ig teljesítendő uniós 
stratégiában meghatározott célok elérése 
érdekében jelentősen meg kell erősíteni a 
fenntartható fejlődésre irányuló 
intézkedéseket, és meg kell szüntetni a 
környezeti szempontból káros 
támogatásokat. Ezért a fenntartható 
fejlődés alapelveinek különös hangsúlyt 
kell kapniuk az InvestEU Alap kialakítása 
során.
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_________________ _________________
24 HL L 282., 2016.10.19., 4. o. 24 HL L 282., 2016.10.19., 4. o.

Or. en

Módosítás 80
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Unió jóváhagyta az ENSZ 
2030-ig tartó időszakra szóló fenntartható 
fejlődési menetrendjében (a továbbiakban: 
a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend) 
meghatározott célkitűzéseket és 
fenntartható fejlődési céljait, valamint az 
ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye 
keretében elfogadott Párizsi 
Megállapodást24 (a továbbiakban: a Párizsi 
Megállapodás), valamint a 2015–2030-as 
időszakra szóló sendai 
katasztrófakockázat-csökkentési keretet. 
Az említett célkitűzések, valamint az Unió 
környezetvédelmi szakpolitikáiban 
meghatározott célok elérése érdekében 
jelentősen meg kell erősíteni a fenntartható 
fejlődésre irányuló intézkedéseket. Ezért a 
fenntartható fejlődés alapelveinek különös 
hangsúlyt kell kapniuk az InvestEU Alap 
kialakítása során.

(8) Az Unió jóváhagyta az ENSZ 
2030-ig tartó időszakra szóló fenntartható 
fejlődési menetrendjében (a továbbiakban: 
a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend) 
meghatározott célkitűzéseket és 
fenntartható fejlődési céljait, valamint az 
ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye 
keretében elfogadott Párizsi 
Megállapodást24 (a továbbiakban: a Párizsi 
Megállapodás), valamint a 2015–2030-as 
időszakra szóló sendai 
katasztrófakockázat-csökkentési keretet. 
Az említett célkitűzések, valamint az Unió 
éghajlat- és környezetvédelmi 
szakpolitikáiban és az európai zöld 
megállapodás prioritásai keretében 
meghatározott célok elérése érdekében 
jelentősen meg kell erősíteni a fenntartható 
fejlődésre irányuló intézkedéseket. Ezért a 
fenntartható fejlődés és a fenntartható 
finanszírozás alapelveinek különös 
hangsúlyt kell kapniuk az InvestEU Alap 
kialakítása során.

_________________ _________________
24 HL L 282., 2016.10.19., 4. o. 24 HL L 282., 2016.10.19., 4. o.

Or. en

Módosítás 81
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az InvestEU programnak hozzá 
kell járulnia egy olyan fenntartható uniós 
pénzügyi rendszer kiépítéséhez, amely – a 
fenntartható növekedés finanszírozására 
vonatkozó cselekvési tervről szóló 2018. 
március 8-i bizottsági közleményben, 
valamint az európai zöld megállapodáshoz 
kapcsolódó beruházási tervről szóló, 2020. 
január 14-i bizottsági közleményben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban – támogatja a magántőke 
átirányítását a fenntartható beruházások 
felé.

(9) Az InvestEU programnak hozzá 
kell járulnia egy olyan fenntartható uniós 
pénzügyi rendszer kiépítéséhez, amely – a 
fenntartható növekedés finanszírozására 
vonatkozó cselekvési tervről szóló 2018. 
március 8-i bizottsági közleményben, 
valamint az európai zöld megállapodáshoz 
kapcsolódó beruházási tervről szóló, 2020. 
január 14-i bizottsági közleményben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban – támogatja a magántőke 
átirányítását a fenntartható beruházások 
felé. Az InvestEU program által 
támogatott műveleteknek ezért adott 
esetben eleget kell tenniük a fenntartható 
befektetések előmozdítását célzó keret 
létrehozásáról szóló, 2020. június 18-i 
(EU) 2020/852 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben meghatározott 
kritériumoknak, beleértve a jelentős 
károkozás elkerülését célzó elvet is.

Or. en

Módosítás 82
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az InvestEU programnak hozzá 
kell járulnia egy olyan fenntartható uniós 
pénzügyi rendszer kiépítéséhez, amely – a 
fenntartható növekedés finanszírozására 
vonatkozó cselekvési tervről szóló 2018. 
március 8-i bizottsági közleményben, 
valamint az európai zöld megállapodáshoz 
kapcsolódó beruházási tervről szóló, 2020. 
január 14-i bizottsági közleményben 

(9) Az InvestEU programnak hozzá 
kell járulnia egy olyan fenntartható uniós 
pénzügyi rendszer kiépítéséhez, amely – a 
fenntartható növekedés finanszírozására 
vonatkozó cselekvési tervről szóló 2018. 
március 8-i bizottsági közleményben, 
valamint az európai zöld megállapodáshoz 
kapcsolódó beruházási tervről szóló, 2020. 
január 14-i bizottsági közleményben 



PE657.232v01-00 58/400 AM\1212517HU.docx

HU

meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban – támogatja a magántőke 
átirányítását a fenntartható beruházások 
felé.

meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban – támogatja a magántőke 
átirányítását a fenntartható beruházások 
felé. Külön intézkedésekre van szükség e 
problémának a gyengébb pénzügyi 
rendszerrel rendelkező uniós 
tagállamokon belüli kezeléséhez.

Or. en

Módosítás 83
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az InvestEU programnak hozzá 
kell járulnia egy olyan fenntartható uniós 
pénzügyi rendszer kiépítéséhez, amely – a 
fenntartható növekedés finanszírozására 
vonatkozó cselekvési tervről szóló 2018. 
március 8-i bizottsági közleményben, 
valamint az európai zöld megállapodáshoz 
kapcsolódó beruházási tervről szóló, 2020. 
január 14-i bizottsági közleményben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban – támogatja a magántőke 
átirányítását a fenntartható beruházások 
felé.

(9) Az InvestEU programnak hozzá 
kell járulnia egy olyan fenntartható uniós 
pénzügyi rendszer kiépítéséhez, amely – a 
fenntartható növekedés finanszírozására 
vonatkozó cselekvési tervről szóló 2018. 
március 8-i bizottsági közleményben, 
valamint az európai zöld megállapodáshoz 
kapcsolódó beruházási tervről szóló, 2020. 
január 14-i bizottsági közleményben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban – támogatja a magántőke 
átirányítását a fenntartható beruházások 
felé, hatással van a reálgazdaságra és 
támogatja az új munkahelyek teremtését.

Or. en

Módosítás 84
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az InvestEU programnak hozzá 
kell járulnia egy olyan fenntartható uniós 

(9) Az InvestEU programnak hozzá 
kell járulnia egy olyan fenntartható uniós 
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pénzügyi rendszer kiépítéséhez, amely – a 
fenntartható növekedés finanszírozására 
vonatkozó cselekvési tervről szóló 2018. 
március 8-i bizottsági közleményben, 
valamint az európai zöld megállapodáshoz 
kapcsolódó beruházási tervről szóló, 2020. 
január 14-i bizottsági közleményben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban – támogatja a magántőke 
átirányítását a fenntartható beruházások 
felé.

pénzügyi rendszer kiépítéséhez, amely – a 
fenntartható növekedés finanszírozására 
vonatkozó cselekvési tervről szóló 2018. 
március 8-i bizottsági közleményben, 
valamint az európai zöld megállapodáshoz 
kapcsolódó beruházási tervről szóló, 2020. 
január 14-i bizottsági közleményben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban – támogatja és lehetővé teszi 
a magántőke átirányítását a környezeti és 
társadalmi szempontból fenntartható 
beruházások és tevékenységek felé.

Or. en

Módosítás 85
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) A nemzeti és regionális korlátozó 
intézkedések tagállami gazdaságokra 
gyakorolt súlyos hatásai miatt a Párizsi 
Megállapodás végrehajtását legalább 
addig el kell halasztani, amíg a gazdaság 
teljesen ki nem lábalt a Covid-válságból.
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Or. en

Módosítás 86
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Az éghajlatváltozás kezelésének 
fontosságára való tekintettel és 
összhangban az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és a 
fenntartható fejlődési célok elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaival 
az InvestEU program hozzájárul majd az 
éghajlat-politikai szempontok 
érvényesítését célzó intézkedésekhez és 
ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az 
uniós költségvetési kiadások 25 %-át 
éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására fordítsák, ideértve a 
munkaerőt érintő hatásokat mérséklő és a 
produktív átállások által kedvezőtlenül 
érintett munkavállalókat védő fellépéseket 
és intézkedéseket is. Az InvestEU program 
keretében végrehajtott intézkedések által a 
program teljes pénzügyi keretösszegének 
30 %-át éghajlat-politikai célkitűzésekre 
kell fordítani. A releváns intézkedések 
meghatározására az InvestEU program 
előkészítése és végrehajtása során, 
újraértékelésére pedig a vonatkozó 
értékelések és felülvizsgálatok keretében 
kerül sor.

Or. en

Módosítás 87
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Az éghajlatváltozás kezelésének 
fontosságára való tekintettel és 
összhangban az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és a 
fenntartható fejlődési célok elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaival 
az InvestEU program hozzájárul majd az 
éghajlat-politikai szempontok 
érvényesítését célzó intézkedésekhez, az 
európai gazdaságok és vállalatok 
helyreállításának prioritása és a 
munkahelyteremtés feltétele mellett. A 
releváns intézkedések meghatározására az 
InvestEU program előkészítése és 
végrehajtása során, újraértékelésére pedig a 
vonatkozó értékelések és felülvizsgálatok 
keretében kerül sor.

Or. es

Indokolás

A módosítás a teljes szövegre vonatkozik. A beruházási prioritások meghatározása mondja ki, 
hogy mellőzhetők-e a középtávon nagyobb megtérülési kapacitású és innovatívabb 
pályázatok.

Módosítás 88
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az éghajlatváltozás kezelésének 
fontosságára való tekintettel és 
összhangban az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és a 
fenntartható fejlődési célok elérése 

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

célok elérése tekintetében tett 
kötelezettségvállalásaival az InvestEU 
program hozzájárul majd az éghajlat-
politikai szempontok érvényesítését célzó 
intézkedésekhez és ahhoz az átfogó 
célkitűzéshez, hogy az uniós költségvetési 
kiadások legalább 40 %-át éghajlat-
politikai célkitűzések támogatására 
fordítsák. Az InvestEU program keretében 
végrehajtott intézkedések által a program 
teljes pénzügyi keretösszegének legalább 
50 %-át éghajlat-politikai célkitűzésekre 
kell fordítani. Az éghajlati szempontok 
érvényesítése az éghajlat-politikai 
kiadások nyomon követéséhez szükséges 
egyik eljárás. A releváns intézkedések 
meghatározására az InvestEU program 
előkészítése és végrehajtása során, 
újraértékelésére pedig a vonatkozó 
értékelések és felülvizsgálatok keretében 
kerül sor.

Or. en

Módosítás 89
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az éghajlatváltozás kezelésének 
fontosságára való tekintettel és 
összhangban az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és a 
fenntartható fejlődési célok elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaival 
az InvestEU program hozzájárul majd az 
éghajlat-politikai szempontok 
érvényesítését célzó intézkedésekhez és 
ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az 
uniós költségvetési kiadások 25 %-át 
éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására fordítsák. Az InvestEU 
program keretében végrehajtott 

(10) Az éghajlatváltozás kezelésének 
fontosságára való tekintettel és 
összhangban az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és a 
fenntartható fejlődési célok elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaival 
az InvestEU program hozzájárul majd az 
éghajlat-politikai szempontok 
érvényesítését célzó intézkedésekhez és 
ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az 
uniós költségvetési kiadások legalább 
50 %-át éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi célkitűzések 
támogatására fordítsák. Az InvestEU 
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intézkedések által a program teljes 
pénzügyi keretösszegének 30 %-át 
éghajlat-politikai célkitűzésekre kell 
fordítani. A releváns intézkedések 
meghatározására az InvestEU program 
előkészítése és végrehajtása során, 
újraértékelésére pedig a vonatkozó 
értékelések és felülvizsgálatok keretében 
kerül sor.

program keretében végrehajtott 
intézkedések által a program teljes 
pénzügyi keretösszegének legalább 80 %-
át éghajlat-politikai célkitűzésekre kell 
fordítani. A releváns intézkedések 
meghatározására az InvestEU program 
előkészítése és végrehajtása során, 
újraértékelésére pedig a vonatkozó 
értékelések és felülvizsgálatok keretében 
kerül sor.

Or. en

Módosítás 90
Clotilde Armand

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 91
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Az éghajlatváltozás kezelésének 
fontosságára való tekintettel és 
összhangban az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és a 
fenntartható fejlődési célok elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaival 
az InvestEU program hozzájárul majd az 
éghajlat-politikai szempontok 
érvényesítését célzó intézkedésekhez és 
ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az 
uniós költségvetési kiadások legalább 
30 %-át éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására fordítsák. Az InvestEU 
program keretében végrehajtott 
intézkedések által a program teljes 
pénzügyi keretösszegének 40 %-át 
éghajlat-politikai célkitűzésekre kell 
fordítani. A releváns intézkedések 
meghatározására az InvestEU program 
előkészítése és végrehajtása során, 
újraértékelésére pedig a vonatkozó 
értékelések és felülvizsgálatok keretében 
kerül sor.

Or. en

Módosítás 92
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az éghajlatváltozás kezelésének 
fontosságára való tekintettel és 
összhangban az Uniónak a Párizsi 

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

Megállapodás végrehajtása és a 
fenntartható fejlődési célok elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaival 
az InvestEU program hozzájárul majd az 
éghajlat-politikai szempontok 
érvényesítését célzó intézkedésekhez és 
ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az 
uniós költségvetési kiadások 30 %-át 
éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására fordítsák. Az InvestEU 
program keretében végrehajtott 
intézkedések által a program teljes 
pénzügyi keretösszegének legalább 40 %-
át éghajlat-politikai célkitűzésekre kell 
fordítani. A releváns intézkedések 
meghatározására az InvestEU program 
előkészítése és végrehajtása során, 
újraértékelésére pedig a vonatkozó 
értékelések és felülvizsgálatok keretében 
kerül sor.

Or. en

Módosítás 93
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az éghajlatváltozás kezelésének 
fontosságára való tekintettel és 
összhangban az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és a 
fenntartható fejlődési célok elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaival 
az InvestEU program hozzájárul majd az 
éghajlat-politikai szempontok 
érvényesítését célzó intézkedésekhez és 
ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az 
uniós költségvetési kiadások 25 %-át 
éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására fordítsák. Az InvestEU 
program keretében végrehajtott 
intézkedések által a program teljes 
pénzügyi keretösszegének 30 %-át 

(10) Az éghajlatváltozás kezelésének 
fontosságára való tekintettel és 
összhangban az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és a 
fenntartható fejlődési célok elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaival 
az InvestEU program hozzájárul majd az 
éghajlat-politikai szempontok 
érvényesítését célzó intézkedésekhez és 
ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az 
uniós költségvetési kiadások 40 %-át 
éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására fordítsák. Az InvestEU 
program keretében végrehajtott 
intézkedések által a program teljes 
pénzügyi keretösszegének 60 %-át 
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éghajlat-politikai célkitűzésekre kell 
fordítani. A releváns intézkedések 
meghatározására az InvestEU program 
előkészítése és végrehajtása során, 
újraértékelésére pedig a vonatkozó 
értékelések és felülvizsgálatok keretében 
kerül sor.

éghajlat-politikai célkitűzésekre kell 
fordítani. A releváns intézkedések 
meghatározására az InvestEU program 
előkészítése és végrehajtása során, 
újraértékelésére pedig a vonatkozó 
értékelések és felülvizsgálatok keretében 
kerül sor.

Or. en

Módosítás 94
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

_________________
25 COM(2018)353.

Or. en

Módosítás 95
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
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11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Az InvestEU Alap éghajlat-politikai 
célok eléréséhez való hozzájárulásának 
nyomon követése a Bizottság által a 
lehetséges végrehajtó partnerekkel 
együttműködésben kidolgozott uniós 
éghajlat-politikai teljesítménykövetési 
rendszeren keresztül történik majd, 
megfelelő módon felhasználva [a 
fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló rendelet25] 
által előírt kritériumokat annak 
meghatározására, hogy egy gazdasági 
tevékenység környezeti szempontból 
fenntartható-e. Az InvestEU programnak a 
fenntartható fejlődési célok egyéb 
dimenzióinak végrehajtásához is hozzá kell 
járulnia. Különösen az ENSZ 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó menetrendjében 
azonosított társadalmi kockázatok 
kezelését és az európai szociális partnerek 
meghallgatását követően létre kell hozni a 
gazdasági jóllétre, a foglalkoztatás 
színvonalára, a munkavállalói 
kiszolgáltatottság elleni küzdelemre és a 
kollektív tárgyalás hatékonyságára 
gyakorolt hatás nyomon követésére 
szolgáló értékelési keretet.

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

Or. en

Módosítás 96
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az InvestEU Alap éghajlat-
politikai célok eléréséhez való 

(11) Az InvestEU Alap 
klímasemlegességi célok legkésőbb 2030-
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hozzájárulásának nyomon követése a 
Bizottság által a lehetséges végrehajtó 
partnerekkel együttműködésben 
kidolgozott uniós éghajlat-politikai 
teljesítménykövetési rendszeren keresztül 
történik majd, megfelelő módon 
felhasználva [a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról 
szóló rendelet25] által előírt kritériumokat 
annak meghatározására, hogy egy 
gazdasági tevékenység környezeti 
szempontból fenntartható-e. Az InvestEU 
programnak a fenntartható fejlődési célok 
egyéb dimenzióinak végrehajtásához is 
hozzá kell járulnia.

ig és 2050-ig való eléréséhez való 
hozzájárulásának nyomon követése a 
Bizottság által a tudományos és egyetemi 
közösséggel és a lehetséges végrehajtó 
partnerekkel együttműködésben a 
harmonizált fenntarthatósági mutatók és 
a természeti tőkére vonatkozó számviteli 
gyakorlatok alapján kidolgozott uniós 
éghajlat-politikai és fenntarthatósági 
teljesítménykövetési rendszeren keresztül 
történik majd, megfelelő módon 
felhasználva [a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról 
szóló rendelet25] által előírt kritériumokat 
annak meghatározására, hogy egy 
gazdasági tevékenység környezeti 
szempontból fenntartható-e. Az InvestEU 
programnak a fenntartható fejlődési célok 
egyéb dimenzióinak végrehajtásához is 
hozzá kell járulnia.

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

Or. en

Módosítás 97
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

fenntartható-e. Az InvestEU programnak a 
fenntartható fejlődési célok egyéb 
dimenzióinak végrehajtásához is hozzá kell 
járulnia. Különös figyelmet kell szentelni 
és támogatást kell nyújtani azoknak az 
országoknak, amelyek nehézségekkel 
küzdenek az éghajlat-politikai célok 
elérése terén.

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

Or. en

Módosítás 98
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Az InvestEU Alap éghajlat-politikai 
célok eléréséhez való hozzájárulásának 
nyomon követése a Bizottság által a 
lehetséges végrehajtó partnerekkel 
együttműködésben kidolgozott uniós 
éghajlat-politikai teljesítménykövetési 
rendszeren keresztül, a multilaterális 
fejlesztési bankok éghajlat-politikai 
intézkedések azonosítására szolgáló 
harmonizált módszertanával1a 
összhangban történik majd, megfelelő 
módon felhasználva [a fenntartható 
befektetések előmozdítását célzó keret 
létrehozásáról szóló rendelet25] által előírt 
kritériumokat annak meghatározására, 
hogy egy gazdasági tevékenység 
környezeti szempontból fenntartható-e. Az 
InvestEU programnak a fenntartható 
fejlődési célok egyéb dimenzióinak 
végrehajtásához is hozzá kell járulnia.

_________________ _________________
1a 2019, Közös jelentés az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem multilaterális fejlesztési 
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bankok általi finanszírozásáról, 
2020. augusztus, EBRD, EBB, ADB, 
AIIB, IDB-csoport, ISDB, Világbank-
csoport.

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

Or. en

Módosítás 99
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

_________________
25 COM(2018)353.

Or. en

Módosítás 100
Frances Fitzgerald
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a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 101
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Világgazdasági Fórum 2018. évi 
globális kockázati jelentése szerint a 
világgazdaságot fenyegető tíz legfontosabb 
kockázat fele összefügg a környezettel. E 
kockázatok közé tartozik a levegő, a talaj, a 
szárazföldi vizek és az óceánok 
szennyezése, a szélsőséges időjárási 
események, a biológiai sokféleség 

(12) A Világgazdasági Fórum 2018. évi 
globális kockázati jelentése szerint a 
világgazdaságot fenyegető tíz legfontosabb 
kockázat fele összefügg a környezettel. E 
kockázatok közé tartozik a levegő, a talaj, a 
szárazföldi vizek és az óceánok 
szennyezése, a szélsőséges időjárási 
események, a biológiai sokféleség 
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csökkenése és az éghajlatváltozás 
mérséklésének és az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásnak a hiányosságai. A 
környezetvédelmi elvek szorosan 
beágyazódnak a Szerződésekbe és számos 
uniós szakpolitikába. Ezért az InvestEU 
Alaphoz kapcsolódó műveletek során elő 
kell mozdítani a környezetvédelmi 
célkitűzések általános érvényesítését. A 
környezetvédelmet és a kapcsolódó 
kockázatok megelőzését és kezelését be 
kell építeni a beruházások előkészítésébe 
és végrehajtásába. Az Uniónak nyomon 
kell követnie továbbá a biológiai 
sokféleséggel és a légszennyezés 
csökkentésével kapcsolatos kiadásait a 
Biológiai Sokféleség Egyezmény26 és az 
(EU) 2016/2284 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv27 szerinti jelentéstételi 
kötelezettségek betartása érdekében. 
Következésképpen a környezeti 
fenntarthatóság célkitűzéséhez 
kapcsolódó beruházások nyomon 
követését olyan egységes módszertan 
alapján kell végrehajtani, amely 
összhangban van más uniós programok 
keretében kidolgozott, az éghajlat, a 
biológiai sokféleség és a légszennyezés 
kezelésére alkalmazott módszerekkel, így 
lehetővé téve a beruházások által a 
természeti tőke alapvető elemeire, többek 
között a levegőre, a vízre, a talajra és a 
biológiai sokféleségre gyakorolt egyedi és 
együttes hatások értékelését.

csökkenése és az éghajlatváltozás 
mérséklésének és az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásnak a hiányosságai. A 
legszennyezőbb országok harmadik 
országok. Ezért az uniós környezetvédelmi 
célkitűzéseket vissza kell fogni és a 
legszennyezőbb országokban elért 
haladástól kell függővé tenni.

_________________
26 HL L 309., 1993.12.13., 3. o.
27 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/2284 irányelve 
(2016. december 14.) egyes légköri 
szennyező anyagok nemzeti 
kibocsátásainak csökkentéséről, a 
2003/35/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 2001/81/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 344., 
2016.12.17., 1. o.).

Or. en
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Módosítás 102
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Világgazdasági Fórum 2018. évi 
globális kockázati jelentése szerint a 
világgazdaságot fenyegető tíz legfontosabb 
kockázat fele összefügg a környezettel. E 
kockázatok közé tartozik a levegő, a talaj, a 
szárazföldi vizek és az óceánok 
szennyezése, a szélsőséges időjárási 
események, a biológiai sokféleség 
csökkenése és az éghajlatváltozás 
mérséklésének és az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásnak a hiányosságai. A 
környezetvédelmi elvek szorosan 
beágyazódnak a Szerződésekbe és számos 
uniós szakpolitikába. Ezért az InvestEU 
Alaphoz kapcsolódó műveletek során elő 
kell mozdítani a környezetvédelmi 
célkitűzések általános érvényesítését. A 
környezetvédelmet és a kapcsolódó 
kockázatok megelőzését és kezelését be 
kell építeni a beruházások előkészítésébe 
és végrehajtásába. Az Uniónak nyomon 
kell követnie továbbá a biológiai 
sokféleséggel és a légszennyezés 
csökkentésével kapcsolatos kiadásait a 
Biológiai Sokféleség Egyezmény26 és az 
(EU) 2016/2284 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv27 szerinti jelentéstételi 
kötelezettségek betartása érdekében. 
Következésképpen a környezeti 
fenntarthatóság célkitűzéséhez kapcsolódó 
beruházások nyomon követését olyan 
egységes módszertan alapján kell 
végrehajtani, amely összhangban van más 
uniós programok keretében kidolgozott, az 
éghajlat, a biológiai sokféleség és a 
légszennyezés kezelésére alkalmazott 
módszerekkel, így lehetővé téve a 
beruházások által a természeti tőke 
alapvető elemeire, többek között a 

(12) A Világgazdasági Fórum 2018. évi 
globális kockázati jelentése szerint a 
világgazdaságot fenyegető tíz legfontosabb 
kockázat fele összefügg a környezettel. E 
kockázatok közé tartozik a levegő, a talaj, a 
szárazföldi vizek és az óceánok 
szennyezése, a szélsőséges időjárási 
események, a biológiai sokféleség 
csökkenése és az éghajlatváltozás 
mérséklésének és az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásnak a hiányosságai. A 
környezetvédelmi elvek szorosan 
beágyazódnak a Szerződésekbe és számos 
uniós szakpolitikába. Ezért az InvestEU 
Alaphoz kapcsolódó valamennyi művelet 
során ragaszkodni kell a környezetvédelmi 
célkitűzések, az uniós taxonómiai 
kritériumok és a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elv általános 
érvényesítéséhez. A környezetvédelmet és 
a kapcsolódó kockázatok megelőzését és 
kezelését be kell építeni a beruházások 
előkészítésébe és végrehajtásába. Az 
Uniónak nyomon kell követnie a biológiai 
sokféleséggel és a légszennyezés 
csökkentésével kapcsolatos hatásokat a 
Biológiai Sokféleség Egyezmény26 és az 
(EU) 2016/2284 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv27 szerinti jelentéstételi 
kötelezettségek betartása érdekében. 
Következésképpen a környezeti 
fenntarthatóság célkitűzéséhez kapcsolódó 
beruházások nyomon követését egységes 
módszertanok, a természeti tőkére 
vonatkozó számviteli gyakorlatok, az 
életciklus-értékelés és a harmonizált 
fenntarthatósági mutatók, valamint a más 
uniós programok keretében kidolgozott, az 
éghajlat, a biológiai sokféleség és a 
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levegőre, a vízre, a talajra és a biológiai 
sokféleségre gyakorolt egyedi és együttes 
hatások értékelését.

légszennyezés kezelésére alkalmazott 
módszerek alapján kell végrehajtani, így 
lehetővé téve a beruházások által a 
természeti tőke alapvető elemeire, többek 
között a levegőre, a vízre, a talajra és a 
biológiai sokféleségre gyakorolt egyedi és 
együttes hatások értékelését.

_________________ _________________
26 HL L 309., 1993.12.13., 3. o. 26 HL L 309., 1993.12.13., 3. o.
27 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/2284 irányelve 
(2016. december 14.) egyes légköri 
szennyező anyagok nemzeti 
kibocsátásainak csökkentéséről, a 
2003/35/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 2001/81/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 344., 
2016.12.17., 1. o.).

27 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/2284 irányelve 
(2016. december 14.) egyes légköri 
szennyező anyagok nemzeti 
kibocsátásainak csökkentéséről, a 
2003/35/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 2001/81/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 344., 
2016.12.17., 1. o.).

Or. en

Módosítás 103
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Világgazdasági Fórum 2018. évi 
globális kockázati jelentése szerint a 
világgazdaságot fenyegető tíz legfontosabb 
kockázat fele összefügg a környezettel. E 
kockázatok közé tartozik a levegő, a talaj, a 
szárazföldi vizek és az óceánok 
szennyezése, a szélsőséges időjárási 
események, a biológiai sokféleség 
csökkenése és az éghajlatváltozás 
mérséklésének és az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásnak a hiányosságai. A 
környezetvédelmi elvek szorosan 
beágyazódnak a Szerződésekbe és számos 
uniós szakpolitikába. Ezért az InvestEU 
Alaphoz kapcsolódó műveletek során elő 
kell mozdítani a környezetvédelmi 

(12) A Világgazdasági Fórum 2018. évi 
globális kockázati jelentése szerint a 
világgazdaságot fenyegető tíz legfontosabb 
kockázat fele összefügg a környezettel. E 
kockázatok közé tartozik a levegő, a talaj, a 
szárazföldi vizek és az óceánok 
szennyezése, a szélsőséges időjárási 
események, a biológiai sokféleség 
csökkenése és az éghajlatváltozás 
mérséklésének és az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásnak a hiányosságai. A 
környezetvédelmi elvek szorosan 
beágyazódnak a Szerződésekbe és számos 
uniós szakpolitikába. Ezért az InvestEU 
Alaphoz kapcsolódó műveletek során elő 
kell mozdítani a környezetvédelmi 
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célkitűzések általános érvényesítését. A 
környezetvédelmet és a kapcsolódó 
kockázatok megelőzését és kezelését be 
kell építeni a beruházások előkészítésébe 
és végrehajtásába. Az Uniónak nyomon 
kell követnie továbbá a biológiai 
sokféleséggel és a légszennyezés 
csökkentésével kapcsolatos kiadásait a 
Biológiai Sokféleség Egyezmény26 és az 
(EU) 2016/2284 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv27 szerinti jelentéstételi 
kötelezettségek betartása érdekében. 
Következésképpen a környezeti 
fenntarthatóság célkitűzéséhez 
kapcsolódó beruházások nyomon 
követését olyan egységes módszertan 
alapján kell végrehajtani, amely 
összhangban van más uniós programok 
keretében kidolgozott, az éghajlat, a 
biológiai sokféleség és a légszennyezés 
kezelésére alkalmazott módszerekkel, így 
lehetővé téve a beruházások által a 
természeti tőke alapvető elemeire, többek 
között a levegőre, a vízre, a talajra és a 
biológiai sokféleségre gyakorolt egyedi és 
együttes hatások értékelését.

célkitűzések általános érvényesítését. A 
környezetvédelmet és a kapcsolódó 
kockázatok megelőzését és kezelését be 
kell építeni a beruházások előkészítésébe 
és végrehajtásába. Az Uniónak nyomon 
kell követnie továbbá a biológiai 
sokféleséggel és a légszennyezés 
csökkentésével kapcsolatos kiadásait a 
Biológiai Sokféleség Egyezmény26 és az 
(EU) 2016/2284 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv27 szerinti jelentéstételi 
kötelezettségek betartása érdekében. Az 
InvestEU programnak teljes mértéken 
hozzá kell járulnia a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó uniós biodiverzitási 
stratégiában meghatározott azon 
célkitűzéshez, hogy legalább évi 20 
milliárd EUR-t mozgósítsanak a 
természeti tőkével kapcsolatban, és ezeket 
a beruházásokat olyan egységes 
módszertan alapján kell nyomon követni, 
amely összhangban van más uniós 
programok keretében kidolgozott, az 
éghajlat, a biológiai sokféleség és a 
légszennyezés kezelésére alkalmazott 
módszerekkel, így lehetővé téve a 
beruházások által a természeti tőke 
alapvető elemeire, többek között a 
levegőre, a vízre, a talajra és a biológiai 
sokféleségre gyakorolt egyedi és együttes 
hatások értékelését.

_________________ _________________
26 HL L 309., 1993.12.13., 3. o. 26 HL L 309., 1993.12.13., 3. o.
27 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/2284 irányelve 
(2016. december 14.) egyes légköri 
szennyező anyagok nemzeti 
kibocsátásainak csökkentéséről, a 
2003/35/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 2001/81/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 344., 
2016.12.17., 1. o.).

27 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/2284 irányelve 
(2016. december 14.) egyes légköri 
szennyező anyagok nemzeti 
kibocsátásainak csökkentéséről, a 
2003/35/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 2001/81/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 344., 
2016.12.17., 1. o.).

Or. en
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Módosítás 104
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Világgazdasági Fórum 2018. évi 
globális kockázati jelentése szerint a 
világgazdaságot fenyegető tíz legfontosabb 
kockázat fele összefügg a környezettel. E 
kockázatok közé tartozik a levegő, a talaj, a 
szárazföldi vizek és az óceánok 
szennyezése, a szélsőséges időjárási 
események, a biológiai sokféleség 
csökkenése és az éghajlatváltozás 
mérséklésének és az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásnak a hiányosságai. A 
környezetvédelmi elvek szorosan 
beágyazódnak a Szerződésekbe és számos 
uniós szakpolitikába. Ezért az InvestEU 
Alaphoz kapcsolódó műveletek során elő 
kell mozdítani a környezetvédelmi 
célkitűzések általános érvényesítését. A 
környezetvédelmet és a kapcsolódó 
kockázatok megelőzését és kezelését be 
kell építeni a beruházások előkészítésébe 
és végrehajtásába. Az Uniónak nyomon 
kell követnie továbbá a biológiai 
sokféleséggel és a légszennyezés 
csökkentésével kapcsolatos kiadásait a 
Biológiai Sokféleség Egyezmény26 és az 
(EU) 2016/2284 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv27 szerinti jelentéstételi 
kötelezettségek betartása érdekében. 
Következésképpen a környezeti 
fenntarthatóság célkitűzéséhez kapcsolódó 
beruházások nyomon követését olyan 
egységes módszertan alapján kell 
végrehajtani, amely összhangban van más 
uniós programok keretében kidolgozott, az 
éghajlat, a biológiai sokféleség és a 
légszennyezés kezelésére alkalmazott 
módszerekkel, így lehetővé téve a 
beruházások által a természeti tőke 
alapvető elemeire, többek között a 
levegőre, a vízre, a talajra és a biológiai 
sokféleségre gyakorolt egyedi és együttes 

(12) A Világgazdasági Fórum 2018. évi 
globális kockázati jelentése szerint a 
világgazdaságot fenyegető tíz legfontosabb 
kockázat fele összefügg a környezettel. E 
kockázatok közé tartozik a levegő, a talaj, a 
szárazföldi vizek és az óceánok 
szennyezése, a szélsőséges időjárási 
események, a biológiai sokféleség 
csökkenése, az erdőirtás és az 
éghajlatváltozás mérséklésének és az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásnak a hiányosságai. A 
környezetvédelmi elvek szorosan 
beágyazódnak a Szerződésekbe és számos 
uniós szakpolitikába. Ezért az InvestEU 
Alaphoz kapcsolódó műveletek során elő 
kell mozdítani a környezetvédelmi 
célkitűzések általános érvényesítését. A 
környezetvédelmet és a kapcsolódó 
kockázatok, valamint a környezeti 
bűncselekmények, például az illegális 
fakitermelés megelőzését és kezelését be 
kell építeni a beruházások előkészítésébe 
és végrehajtásába. Az Uniónak nyomon 
kell követnie továbbá a biológiai 
sokféleséggel és a légszennyezés 
csökkentésével kapcsolatos kiadásait a 
Biológiai Sokféleség Egyezmény26 és az 
(EU) 2016/2284 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv27 szerinti jelentéstételi 
kötelezettségek betartása érdekében. 
Következésképpen a környezeti 
fenntarthatóság célkitűzéséhez kapcsolódó 
beruházások nyomon követését olyan 
egységes módszertan alapján kell 
végrehajtani, amely összhangban van más 
uniós programok keretében kidolgozott, az 
éghajlat, a biológiai sokféleség és a 
légszennyezés kezelésére alkalmazott 
módszerekkel, így lehetővé téve a 
beruházások által a természeti tőke 
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hatások értékelését. alapvető elemeire, többek között a 
levegőre, a vízre, a talajra és a biológiai 
sokféleségre gyakorolt egyedi és együttes 
hatások értékelését.

_________________ _________________
26 HL L 309., 1993.12.13., 3. o. 26 HL L 309., 1993.12.13., 3. o.
27 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/2284 irányelve 
(2016. december 14.) egyes légköri 
szennyező anyagok nemzeti 
kibocsátásainak csökkentéséről, a 
2003/35/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 2001/81/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 344., 
2016.12.17., 1. o.).

27 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/2284 irányelve 
(2016. december 14.) egyes légköri 
szennyező anyagok nemzeti 
kibocsátásainak csökkentéséről, a 
2003/35/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 2001/81/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 344., 
2016.12.17., 1. o.).

Or. en

Módosítás 105
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Világgazdasági Fórum 2018. évi 
globális kockázati jelentése szerint a 
világgazdaságot fenyegető tíz legfontosabb 
kockázat fele összefügg a környezettel. E 
kockázatok közé tartozik a levegő, a talaj, a 
szárazföldi vizek és az óceánok 
szennyezése, a szélsőséges időjárási 
események, a biológiai sokféleség 
csökkenése és az éghajlatváltozás 
mérséklésének és az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásnak a hiányosságai. A 
környezetvédelmi elvek szorosan 
beágyazódnak a Szerződésekbe és számos 
uniós szakpolitikába. Ezért az InvestEU 
Alaphoz kapcsolódó műveletek során elő 
kell mozdítani a környezetvédelmi 
célkitűzések általános érvényesítését. A 
környezetvédelmet és a kapcsolódó 
kockázatok megelőzését és kezelését be 
kell építeni a beruházások előkészítésébe 

(12) A Világgazdasági Fórum 2018. évi 
globális kockázati jelentése szerint a 
világgazdaságot fenyegető tíz legfontosabb 
kockázat fele összefügg a környezettel. E 
kockázatok közé tartozik a levegő, a talaj, a 
szárazföldi vizek és az óceánok 
szennyezése, a szélsőséges időjárási 
események, a biológiai sokféleség 
csökkenése és az éghajlatváltozás 
mérséklésének és az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásnak a hiányosságai. A 
környezetvédelmi elvek szorosan 
beágyazódnak a Szerződésekbe és számos 
uniós szakpolitikába. Ezért az InvestEU 
Alaphoz kapcsolódó műveletek során elő 
kell mozdítani a környezetvédelmi 
célkitűzések általános érvényesítését. A 
környezetvédelmet és a kapcsolódó 
kockázatok megelőzését és kezelését be 
kell építeni a beruházások előkészítésébe, 
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és végrehajtásába. Az Uniónak nyomon 
kell követnie továbbá a biológiai 
sokféleséggel és a légszennyezés 
csökkentésével kapcsolatos kiadásait a 
Biológiai Sokféleség Egyezmény26 és az 
(EU) 2016/2284 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv27 szerinti jelentéstételi 
kötelezettségek betartása érdekében. 
Következésképpen a környezeti 
fenntarthatóság célkitűzéséhez kapcsolódó 
beruházások nyomon követését olyan 
egységes módszertan alapján kell 
végrehajtani, amely összhangban van más 
uniós programok keretében kidolgozott, az 
éghajlat, a biológiai sokféleség és a 
légszennyezés kezelésére alkalmazott 
módszerekkel, így lehetővé téve a 
beruházások által a természeti tőke 
alapvető elemeire, többek között a 
levegőre, a vízre, a talajra és a biológiai 
sokféleségre gyakorolt egyedi és együttes 
hatások értékelését.

értékelésébe és végrehajtásába. Az 
Uniónak nyomon kell követnie továbbá a 
biológiai sokféleséggel és a légszennyezés 
csökkentésével kapcsolatos kiadásait a 
Biológiai Sokféleség Egyezmény26 és az 
(EU) 2016/2284 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv27 szerinti jelentéstételi 
kötelezettségek betartása érdekében. 
Következésképpen a környezeti 
fenntarthatóság célkitűzéséhez kapcsolódó 
beruházások nyomon követését olyan 
egységes módszertan alapján kell 
végrehajtani, amely összhangban van más 
uniós programok keretében kidolgozott, az 
éghajlat, a biológiai sokféleség és a 
légszennyezés kezelésére alkalmazott 
módszerekkel, így lehetővé téve a 
beruházások által a természeti tőke 
alapvető elemeire, többek között a 
levegőre, a vízre, a talajra és a biológiai 
sokféleségre gyakorolt egyedi és együttes 
hatások értékelését.

_________________ _________________
26 HL L 309., 1993.12.13., 3. o. 26 HL L 309., 1993.12.13., 3. o.
27 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/2284 irányelve 
(2016. december 14.) egyes légköri 
szennyező anyagok nemzeti 
kibocsátásainak csökkentéséről, a 
2003/35/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 2001/81/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 344., 
2016.12.17., 1. o.).

27 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/2284 irányelve 
(2016. december 14.) egyes légköri 
szennyező anyagok nemzeti 
kibocsátásainak csökkentéséről, a 
2003/35/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 2001/81/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 344., 
2016.12.17., 1. o.).

Or. en

Módosítás 106
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

részesülő, mindenekelőtt az 
infrastruktúrára irányuló beruházási 
projekteket a végrehajtó partnernek át kell 
világítania annak megállapítása érdekében, 
hogy azoknak van-e környezeti, éghajlati 
vagy társadalmi hatása, többek között a 
nemek közötti egyenlőség, a munkahelyi 
szegregáció, az esélyegyenlőség és az 
egyenlő munkahelyi bánásmód 
tekintetében. Az említett hatással járó 
beruházási projekteket fenntarthatósági 
vizsgálatnak kell alávetni egy olyan 
iránymutatás alapján, amelyet a 
Bizottságnak az InvestEU program 
keretében a lehetséges végrehajtó 
partnerekkel szoros együttműködésben kell 
kidolgoznia. Ennek az iránymutatásnak fel 
kell használnia [a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról 
szóló rendelet] által megállapított 
kritériumokat annak meghatározásához, 
hogy a gazdasági tevékenység környezeti 
szempontból fenntartható-e, továbbá 
összeegyeztethető-e a más uniós 
programokhoz kidolgozott 
iránymutatásokkal. Ennek az 
iránymutatásnak az arányosság elvével 
összhangban megfelelő rendelkezéseket 
kell tartalmaznia az indokolatlan 
adminisztratív terhek elkerülésére, és az 
iránymutatásban meghatározandó, 
bizonyos nagyságrend alatti projekteket ki 
kell zárni a fenntarthatósági vizsgálatból. 
Amennyiben a végrehajtó partner arra a 
megállapításra jut, hogy nincs szükség 
fenntarthatósági vizsgálat elvégzésére, e 
megállapítását indokolnia kell az InvestEU 
Alaphoz létrehozott beruházási bizottság 
felé. Az éghajlat-politikai és más 
környezetvédelmi célkitűzésekkel össze 
nem egyeztethető, valamint az uniós 
taxonómiai rendeletben megállapított 
kritériumoknak és a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvnek meg nem felelő 
műveletek, különösen a fosszilis 
tüzelőanyagok előállításához, 
forgalmazásához, tárolásához, 
szállításához vagy égetéséhez kapcsolódó 
tevékenységek nem jogosultak az e 
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rendelet szerint nyújtható támogatásra. Az 
éghajlatváltozás és a környezet 
állapotának romlása aránytalanul érinti a 
nőket, de a nők alulreprezentáltak az 
éghajlatváltozás mérséklését szolgáló 
szakpolitikákkal kapcsolatos 
döntéshozatalban. Biztosítanunk kell, 
hogy a nőket és más kiszolgáltatott 
csoportokat minden szinten bevonják a 
nemzeti és uniós szintű döntéshozatalba.

Or. en

Módosítás 107
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

adminisztratív terhek elkerülésére. 
Amennyiben a végrehajtó partner arra a 
megállapításra jut, hogy nincs szükség 
fenntarthatósági vizsgálat elvégzésére, e 
megállapítását indokolnia kell az InvestEU 
Alaphoz létrehozott beruházási bizottság 
felé.

Or. en

Módosítás 108
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jelentős uniós támogatásban 
részesülő, mindenekelőtt az 
infrastruktúrára irányuló beruházási 
projekteket a végrehajtó partnernek át kell 
világítania annak megállapítása érdekében, 
hogy azoknak van-e környezeti, éghajlati 
vagy társadalmi hatása. Az említett 
hatással járó beruházási projekteket 
fenntarthatósági vizsgálatnak kell alávetni 
egy olyan iránymutatás alapján, amelyet a 
Bizottságnak az InvestEU program 
keretében a lehetséges végrehajtó 
partnerekkel szoros együttműködésben kell 
kidolgoznia. Ennek az iránymutatásnak 
megfelelő módon fel kell használnia [a 
fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló rendelet] 
által megállapított kritériumokat annak 
meghatározásához, hogy a gazdasági 
tevékenység környezeti szempontból 
fenntartható-e, továbbá összeegyeztethető-
e a más uniós programokhoz kidolgozott 

(13) A jelentős uniós támogatásban 
részesülő, mindenekelőtt az 
infrastruktúrára irányuló beruházási 
projekteket a végrehajtó partnernek át kell 
világítania annak megállapítása érdekében, 
hogy azoknak van-e környezeti, éghajlati 
vagy társadalmi hatása. Az említett 
hatással járó beruházási projekteket 
fenntarthatósági vizsgálatnak kell alávetni 
egy olyan iránymutatás alapján, amelyet a 
Bizottságnak az InvestEU program 
keretében a lehetséges végrehajtó 
partnerekkel szoros együttműködésben kell 
kidolgoznia, hogy megelőzzön minden 
jelentős környezetkárosodást. Ennek az 
iránymutatásnak megfelelő módon fel kell 
használnia [a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról 
szóló rendelet] által megállapított 
kritériumokat annak meghatározásához, 
hogy a gazdasági tevékenység környezeti 
szempontból fenntartható-e, annak során 
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iránymutatásokkal. Ennek az 
iránymutatásnak az arányosság elvével 
összhangban megfelelő rendelkezéseket 
kell tartalmaznia az indokolatlan 
adminisztratív terhek elkerülésére, és az 
iránymutatásban meghatározandó, 
bizonyos nagyságrend alatti projekteket ki 
kell zárni a fenntarthatósági vizsgálatból. 
Amennyiben a végrehajtó partner arra a 
megállapításra jut, hogy nincs szükség 
fenntarthatósági vizsgálat elvégzésére, e 
megállapítását indokolnia kell az InvestEU 
Alaphoz létrehozott beruházási bizottság 
felé. Az éghajlat-politikai célkitűzésekkel 
össze nem egyeztethető műveletek nem 
jogosultak az e rendelet szerint nyújtható 
támogatásra.

tiszteletben tartják-e a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvet és az említett 
rendeletben meghatározott minimális 
biztosítékokat, továbbá az 
összeegyeztethető-e a más uniós 
programokhoz kidolgozott 
iránymutatásokkal. Ennek az 
iránymutatásnak az arányosság elvével 
összhangban megfelelő rendelkezéseket 
kell tartalmaznia az indokolatlan 
adminisztratív terhek elkerülésére, és az 
iránymutatásban meghatározandó, 
bizonyos nagyságrend alatti projekteket ki 
kell zárni a fenntarthatósági vizsgálatból. 
Amennyiben a végrehajtó partner arra a 
megállapításra jut, hogy nincs szükség 
fenntarthatósági vizsgálat elvégzésére, e 
megállapítását indokolnia kell az InvestEU 
Alaphoz létrehozott beruházási bizottság 
felé. Az éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi célkitűzésekkel össze 
nem egyeztethető műveletek nem 
jogosultak az e rendelet szerint nyújtható 
támogatásra.

Or. en

Módosítás 109
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jelentős uniós támogatásban 
részesülő, mindenekelőtt az 
infrastruktúrára irányuló beruházási 
projekteket a végrehajtó partnernek át kell 
világítania annak megállapítása érdekében, 
hogy azoknak van-e környezeti, éghajlati 
vagy társadalmi hatása. Az említett 
hatással járó beruházási projekteket 
fenntarthatósági vizsgálatnak kell alávetni 
egy olyan iránymutatás alapján, amelyet a 
Bizottságnak az InvestEU program 
keretében a lehetséges végrehajtó 

(13) Az e rendelet alapján uniós 
támogatásban részesülő összes beruházási 
projektet, köztük az infrastruktúrára 
irányuló beruházási projekteket a 
végrehajtó partnernek át kell világítania 
azok környezeti, éghajlati vagy társadalmi 
hatásának megállapítása érdekében. A 
beruházási projekteket fenntarthatósági 
vizsgálatnak kell alávetni egy olyan 
iránymutatás alapján, amelyet a 
Bizottságnak az InvestEU program 
keretében a lehetséges végrehajtó 
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partnerekkel szoros együttműködésben kell 
kidolgoznia. Ennek az iránymutatásnak 
megfelelő módon fel kell használnia [a 
fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló rendelet] 
által megállapított kritériumokat annak 
meghatározásához, hogy a gazdasági 
tevékenység környezeti szempontból 
fenntartható-e, továbbá összeegyeztethető-
e a más uniós programokhoz kidolgozott 
iránymutatásokkal. Ennek az 
iránymutatásnak az arányosság elvével 
összhangban megfelelő rendelkezéseket 
kell tartalmaznia az indokolatlan 
adminisztratív terhek elkerülésére, és az 
iránymutatásban meghatározandó, 
bizonyos nagyságrend alatti projekteket ki 
kell zárni a fenntarthatósági vizsgálatból. 
Amennyiben a végrehajtó partner arra a 
megállapításra jut, hogy nincs szükség 
fenntarthatósági vizsgálat elvégzésére, e 
megállapítását indokolnia kell az InvestEU 
Alaphoz létrehozott beruházási bizottság 
felé. Az éghajlat-politikai célkitűzésekkel 
össze nem egyeztethető műveletek nem 
jogosultak az e rendelet szerint nyújtható 
támogatásra.

partnerekkel szoros együttműködésben kell 
kidolgoznia. Ennek az iránymutatásnak 
megfelelő módon fel kell használnia a 
taxonómiai rendelet által megállapított 
kritériumokat annak meghatározásához, 
hogy a gazdasági tevékenység környezeti 
szempontból fenntartható-e, teljesíti-e a 
minimális szociális biztosítékokat, továbbá 
összeegyeztethető-e a más uniós 
programokhoz kidolgozott 
iránymutatásokkal. Ennek az 
iránymutatásnak az arányosság elvével 
összhangban megfelelő rendelkezéseket 
kell tartalmaznia az indokolatlan 
adminisztratív terhek elkerülésére, és az 
iránymutatásban meghatározandó, 
bizonyos nagyságrend alatti projekteket ki 
kell zárni a fenntarthatósági vizsgálatból. 
Amennyiben a végrehajtó partner arra a 
megállapításra jut, hogy valamely projekt 
esetében nincs szükség fenntarthatósági 
vizsgálat elvégzésére abból kifolyólag, 
hogy az nem jár semmilyen környezeti 
vagy társadalmi hatással, e megállapítását 
indokolnia kell az InvestEU Alaphoz 
létrehozott beruházási bizottság felé. Az 
uniós éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi célkitűzésekkel össze 
nem egyeztethető és a taxonómiai rendelet 
alapján fenntarthatónak nem minősülő 
műveletek és tevékenységek nem 
jogosultak az e rendelet szerint nyújtható 
támogatásra.

Or. en

Módosítás 110
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jelentős uniós támogatásban 
részesülő, mindenekelőtt az 
infrastruktúrára irányuló beruházási 

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

projekteket a végrehajtó partnernek át kell 
világítania annak megállapítása érdekében, 
hogy azoknak van-e környezeti, éghajlati 
vagy társadalmi hatása. Az említett 
hatással járó beruházási projekteket 
fenntarthatósági vizsgálatnak kell alávetni 
egy olyan iránymutatás alapján, amelyet a 
Bizottságnak az InvestEU program 
keretében a lehetséges végrehajtó 
partnerekkel szoros együttműködésben kell 
kidolgoznia. Ennek az iránymutatásnak 
megfelelő módon fel kell használnia [a 
fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló rendelet], 
illetve a társadalmi hatásokat illetően a 
szociális jogok európai pillére által 
megállapított kritériumokat annak 
meghatározásához, hogy a gazdasági 
tevékenység környezeti és társadalmi 
szempontból fenntartható-e, továbbá 
összeegyeztethető-e a más uniós 
programokhoz kidolgozott 
iránymutatásokkal. Ennek az 
iránymutatásnak az arányosság elvével 
összhangban megfelelő rendelkezéseket 
kell tartalmaznia az indokolatlan 
adminisztratív terhek elkerülésére, és az 
iránymutatásban meghatározandó, 
bizonyos nagyságrend alatti projekteket ki 
kell zárni a fenntarthatósági vizsgálatból. 
Amennyiben a végrehajtó partner arra a 
megállapításra jut, hogy nincs szükség 
fenntarthatósági vizsgálat elvégzésére, e 
megállapítását indokolnia kell az InvestEU 
Alaphoz létrehozott beruházási bizottság 
felé. Az éghajlat-politikai célkitűzésekkel 
össze nem egyeztethető műveletek nem 
jogosultak az e rendelet szerint nyújtható 
támogatásra.

Or. en

Módosítás 111
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) A jelentős uniós támogatásban 
részesülő, mindenekelőtt az 
infrastruktúrára irányuló beruházási 
projekteket a végrehajtó partnernek át kell 
világítania annak megállapítása érdekében, 
hogy azoknak van-e környezeti, éghajlati 
vagy társadalmi hatása. Az említett 
hatással járó beruházási projekteket 
fenntarthatósági vizsgálatnak kell alávetni 
egy olyan iránymutatás alapján, amelyet a 
Bizottságnak az InvestEU program 
keretében a lehetséges végrehajtó 
partnerekkel szoros együttműködésben kell 
kidolgoznia. Ennek az iránymutatásnak fel 
kell használnia [a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról 
szóló rendelet] által megállapított 
kritériumokat annak meghatározásához, 
hogy a gazdasági tevékenység környezeti 
szempontból fenntartható-e, továbbá 
összeegyeztethető-e a más uniós 
programokhoz kidolgozott 
iránymutatásokkal. Amennyiben a 
végrehajtó partner arra a megállapításra jut, 
hogy nincs szükség fenntarthatósági 
vizsgálat elvégzésére, e megállapítását 
indokolnia kell az InvestEU Alaphoz 
létrehozott beruházási bizottság felé. Az 
éghajlat-politikai és más környezetvédelmi 
célkitűzésekkel össze nem egyeztethető, 
valamint az uniós taxonómiai rendeletben 
megállapított kritériumoknak és a jelentős 
károkozás elkerülését célzó elvnek meg 
nem felelő műveletek, különösen a 
fosszilis tüzelőanyagok előállításához, 
forgalmazásához, tárolásához, 
szállításához vagy égetéséhez kapcsolódó 
tevékenységek nem jogosultak az e 
rendelet szerint nyújtható támogatásra.

Or. en

Módosítás 112
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható növekedés, a versenyképesség 
és a konvergencia fellendítésére. Emellett 
az egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió fenntarthatósági céljai, többek 
között a fenntartható fejlődési célokkal 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 
valamint a 2030-ra elérendő energiaügyi és 
éghajlat-politikai célok teljesítéséhez. 
Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlat-politikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható növekedés, a versenyképesség 
és a konvergencia fellendítésére, miközben 
tiszteletben kell tartani a jelentős 
károkozás elkerülését célzó elvet, valamint 
a fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló (EU) 
2020/852 rendeletben említett minimális 
biztosítékokat. Emellett az 
egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió fenntarthatósági céljai, többek 
között a fenntartható fejlődési célokkal 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 
valamint a 2030-ra elérendő energiaügyi és 
éghajlat-politikai célok, valamint a 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó uniós 
biodiverzitási stratégiában foglalt 
célértékek és célkitűzések teljesítéséhez. 
Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, nulla ÜHG-
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlat-politikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
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láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol az 
Unió fenntarthatósági céljainak, például 
az energiahatékonysági célok elérése 
érdekében, valamint az uniós éghajlat-
politikai és környezetvédelmi célkitűzések 
elérésére tekintettel a legtöbb további 
beruházásra van szükség. Az uniós 
finanszírozási támogatás hatásának és 
hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
és az éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenálló beruházási eljárást bevezetni, 
amely lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

Or. en

Módosítás 113
Clotilde Armand

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az uniós beruházási rátáknak a (14) Az uniós beruházási rátáknak a 
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pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható növekedés, a versenyképesség 
és a konvergencia fellendítésére. Emellett 
az egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió fenntarthatósági céljai, többek 
között a fenntartható fejlődési célokkal 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 
valamint a 2030-ra elérendő energiaügyi és 
éghajlat-politikai célok teljesítéséhez. 
Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlat-politikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 

pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható növekedés, a versenyképesség 
és a konvergencia fellendítésére, valamint 
arra, hogy ellenálljon a természeti 
katasztrófák miatt az uniós 
tagállamokban tapasztalható 
sokkhatásoknak. A közlekedési 
infrastruktúrák hiánya különösen 
hátrányosan érint bizonyos területeket 
abból a szempontból, hogy a Covid19-
válsággal összefüggésben sürgős 
segítséget tudjanak nyújtani számukra, 
illetve felszerelésekkel tudják ellátni őket. 
Emellett az egyensúlyhiányok és az 
egyenlőtlenségek megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió fenntarthatósági céljai, többek 
között a fenntartható fejlődési célokkal 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 
valamint a 2030-ra elérendő energiaügyi és 
éghajlat-politikai célok teljesítéséhez. 
Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlat-politikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
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biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

Or. en

Módosítás 114
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható növekedés, a versenyképesség 
és a konvergencia fellendítésére. Emellett 
az egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható növekedés, a versenyképesség 
és a konvergencia fellendítésére. Emellett 
az egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
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egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió fenntarthatósági céljai, többek 
között a fenntartható fejlődési célokkal 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 
valamint a 2030-ra elérendő energiaügyi és 
éghajlat-politikai célok teljesítéséhez. 
Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlat-politikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 

egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió fenntarthatósági céljai, többek 
között a fenntartható fejlődési célokkal 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 
valamint a 2030-ra elérendő energiaügyi és 
éghajlat-politikai célok teljesítéséhez. 
Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlat-politikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást. 
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biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást. A Bizottságnak összehasonlító jelentést 
kell készítenie a szükségtelen akadályokat 
és bürokráciát támasztó különböző 
nemzeti jogszabályokról, és reformokra 
vonatkozó ajánlásokat kell előterjesztenie, 
amelyek segítségével a tagállamok javítani 
tudják az infrastrukturális beruházások 
arányát.

Or. en

Módosítás 115
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható növekedés, a versenyképesség 
és a konvergencia fellendítésére. Emellett 
az egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió fenntarthatósági céljai, többek 
között a fenntartható fejlődési célokkal 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 
valamint a 2030-ra elérendő energiaügyi és 
éghajlat-politikai célok teljesítéséhez. 
Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható növekedés, a versenyképesség, 
a klímasemlegesség és a konvergencia 
fellendítésére. Emellett az 
egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió fenntarthatósági céljai, többek 
között a fenntartható fejlődési célokkal 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 
valamint a 2030-ra elérendő energiaügyi és 
éghajlat-politikai célok teljesítéséhez. 
Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, 
kibocsátásmentes energiaforrásokra, 
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éghajlat-politikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlat-politikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A környezeti, biztonsági és 
védelmi fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projektek keretében nem végezhetnek 
olyan tevékenységeket, amelyek jelentős 
környezetkárosodást okoznak és súlyosan 
sértik az uniós taxonómiai rendeletben 
megállapított környezetvédelmi 
célkitűzéseket, e projekteknek az 
infrastruktúra és az éghajlat rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket és a környezetvédelmi 
elővigyázatosság elvét. Ennek ki kell 
egészítenie azokat az erőfeszítéseket, 
amelyek más uniós alapokból, például az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból a 
közterületekre, közlekedésre, energiaügyre 
és más kritikus infrastruktúrára irányuló 
beruházások biztonsági elemeihez 
nyújtanak támogatást.

Or. en

Módosítás 116
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Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható növekedés, a versenyképesség 
és a konvergencia fellendítésére. Emellett 
az egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió fenntarthatósági céljai, többek 
között a fenntartható fejlődési célokkal 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 
valamint a 2030-ra elérendő energiaügyi és 
éghajlat-politikai célok teljesítéséhez. 
Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlat-politikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható növekedés, a versenyképesség 
és az európai életkörülményekkel 
kapcsolatos felfelé irányuló konvergencia 
fellendítésére. Emellett az 
egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
egységes európai közlekedési térség 
kialakítása és a méltányosabb és inkluzív 
munkaerőpiac megteremtése tekintetében, 
elengedhetetlenek az Unió fenntarthatósági 
céljai, többek között a fenntartható 
fejlődési célokkal kapcsolatos uniós 
kötelezettségvállalások, valamint a 2030-ra 
elérendő energiaügyi és éghajlat-politikai 
célok teljesítéséhez. Ennek megfelelően az 
InvestEU Alapból nyújtott támogatásnak a 
közlekedésre, az energiaügyre, többek 
között az energiahatékonyságra és a 
megújuló energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlat-politikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára és 
átalakulásra irányuló, valamint a 
méltányosabb és inkluzív 
munkaerőpiacon az embereket és a 
minőségi munkahelyeket szolgáló 
beruházásokat kell megcéloznia. Az 
InvestEU program keretében prioritásként 
kell kezelni azokat a területeket, ahol a 
beruházások szintje a szükségesnél 
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láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

alacsonyabb, illetve ahol további 
beruházásokra van szükség. Az uniós 
finanszírozási támogatás hatásának és 
hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

Or. en

Módosítás 117
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható növekedés, a versenyképesség 
és a konvergencia fellendítésére. Emellett 
az egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható növekedés, a versenyképesség 
és a konvergencia fellendítésére. Emellett 
az egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
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befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió fenntarthatósági céljai, többek 
között a fenntartható fejlődési célokkal 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 
valamint a 2030-ra elérendő energiaügyi és 
éghajlat-politikai célok teljesítéséhez. 
Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlat-politikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 

befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió fenntarthatósági céljai, többek 
között a Párizsi Megállapodással és a 
fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatos 
uniós kötelezettségvállalások, valamint a 
2030-ra elérendő energiaügyi és éghajlat-
politikai célok, többek között az európai 
zöld megállapodásban foglalt célok 
teljesítéséhez. Ennek megfelelően az 
InvestEU Alapból nyújtott támogatásnak a 
közlekedésre, az energiaügyre, többek 
között az energiaszegénység kezelésére 
vonatkozó cél meghatározása mellett az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlat-politikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, a tiszta energia és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
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Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

Or. en

Módosítás 118
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható növekedés, a versenyképesség 
és a konvergencia fellendítésére. Emellett 
az egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió fenntarthatósági céljai, többek 
között a fenntartható fejlődési célokkal 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 
valamint a 2030-ra elérendő energiaügyi és 
éghajlat-politikai célok teljesítéséhez. 
Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható, a hitelből finanszírozott 
beruházásokhoz kapcsolódó kiadásokat 
korlátozó uniós adópolitikai szabályok 
által előidézett alacsony szintje 
meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható növekedés, a versenyképesség 
és a konvergencia fellendítésére. Emellett 
az egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió fenntarthatósági céljai, többek 
között a fenntartható fejlődési célokkal 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 
valamint a 2030-ra elérendő energiaügyi és 
éghajlat-politikai célok teljesítéséhez. 
Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 



AM\1212517HU.docx 97/400 PE657.232v01-00

HU

éghajlat-politikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlat-politikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

Or. en

Módosítás 119
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható növekedés, a versenyképesség 
és a konvergencia fellendítésére. Emellett 
az egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió fenntarthatósági céljai, többek 
között a fenntartható fejlődési célokkal 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 
valamint a 2030-ra elérendő energiaügyi és 
éghajlat-politikai célok teljesítéséhez. 
Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlat-politikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
meggyengítette a belső piaci szereplőknek 
a fenntartható növekedés fellendítésére 
irányuló képességét, és rávilágított, hogy 
figyelmet kell fordítani az Unió 
versenyképességére és konvergenciájára. 
Emellett az egyensúlyhiányok 
megszilárdulásának kockázatához vezet és 
hosszú távon befolyásolja a régiók 
fejlődését. Az uniós infrastruktúrára 
fordított jelentős beruházások, különösen 
az összeköttetések és az 
energiahatékonyság, valamint az egységes 
európai közlekedési térség kialakítása 
tekintetében, elengedhetetlenek az Unió 
fenntarthatósági céljai, többek között a 
fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatos 
uniós kötelezettségvállalások, valamint a 
2030-ra elérendő energiaügyi és éghajlat-
politikai célok teljesítéséhez. Ennek 
megfelelően az InvestEU Alapból nyújtott 
támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlat-politikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje 
nemzeti és uniós szinten egyaránt a 
szükségesnél alacsonyabb. Az uniós 
finanszírozási támogatás hatásának és 
hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
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fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

Or. en

Módosítás 120
Sabine Verheyen
a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható növekedés, a versenyképesség 
és a konvergencia fellendítésére. Emellett 
az egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió fenntarthatósági céljai, többek 
között a fenntartható fejlődési célokkal 

(14) A tárgyi eszközökkel és 
immateriális javakkal és az 
infrastruktúrákkal kapcsolatos uniós 
beruházási rátáknak a pénzügyi válság 
időszakában, majd a Covid19-válság 
időszakában ismét tapasztalható alacsony 
szintje meggyengítette az Unió képességét 
a fenntartható növekedés, a 
versenyképesség és a konvergencia 
fellendítésére. Emellett a tagállamokon 
belüli és tagállamok közötti 
egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
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kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 
valamint a 2030-ra elérendő energiaügyi és 
éghajlat-politikai célok teljesítéséhez. 
Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlat-politikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió fenntarthatósági céljai, többek 
között a fenntartható fejlődési célokkal 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 
valamint a 2030-ra elérendő energiaügyi és 
éghajlat-politikai célok teljesítéséhez. 
Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlat-politikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
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biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

Or. en

Módosítás 121
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható növekedés, a versenyképesség 
és a konvergencia fellendítésére. Emellett 
az egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió fenntarthatósági céljai, többek 
között a fenntartható fejlődési célokkal 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 
valamint a 2030-ra elérendő energiaügyi 
és éghajlat-politikai célok teljesítéséhez. 
Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlat-politikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 

(14) A beruházási rátáknak az egyes 
tagállamokban a pénzügyi válság 
időszakában, majd a Covid19-válság 
időszakában ismét tapasztalható alacsony 
szintje meggyengítette a tagállamok 
képességét a fenntartható növekedés, a 
versenyképesség és a konvergencia 
fellendítésére. Emellett az 
egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
befolyásolja a régiók fejlődését. Az 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió fenntarthatósági céljai 
teljesítéséhez. Ennek megfelelően az 
InvestEU Alapból nyújtott támogatásnak a 
közlekedésre, az energiaügyre, többek 
között az energiahatékonyságra és a 
megújuló energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlat-politikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, de a 
beruházások várható megtérülése magas. 
Az uniós finanszírozási támogatás 



PE657.232v01-00 102/400 AM\1212517HU.docx

HU

szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

hatásának és hozzáadott értékének 
maximalizálása érdekében helyénvaló 
olyan egyszerűsített beruházási eljárást 
bevezetni, amely lehetővé teszi a tervezett 
projektek láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

Or. en

Módosítás 122
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható növekedés, a versenyképesség 
és a konvergencia fellendítésére. Emellett 
az egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 

(A magyar változatot nem érinti.)       
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befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió fenntarthatósági céljai, többek 
között a fenntartható fejlődési célokkal 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 
valamint a 2030-ra elérendő energiaügyi és 
éghajlat-politikai célok teljesítéséhez. 
Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlat-politikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
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Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

Or. en

Módosítás 123
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az InvestEU programnak adott 
esetben hozzá kell járulnia az (EU) 
2018/2001 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv28 és az irányítási rendelet29 
célkitűzéseihez, valamint elő kell 
mozdítania az energiahatékonyság 
szempontját a beruházási döntések során.

(15) Az InvestEU programnak hozzá 
kell járulnia az (EU) 2018/2001 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv28 és az 
irányítási rendelet29 célkitűzéseihez, 
valamint elő kell mozdítania az 
energiahatékonyság szempontját és az 
energiaszegénység elleni küzdelmet a 
beruházási döntések során.

_________________ _________________
28 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/2001 irányelve (2018. december 11.) 
a megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról (HL 
L 328., 2018.12.21., 82. o.)

28 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/2001 irányelve (2018. december 11.) 
a megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról (HL 
L 328., 2018.12.21., 82. o.)

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 
715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 
2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, 
a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, a 
2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi 
irányelv módosításáról, továbbá az 
525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 328., 2018.12.21., 1. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 
715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 
2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, 
a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, a 
2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi 
irányelv módosításáról, továbbá az 
525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 328., 2018.12.21., 1. o.).

Or. en
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Módosítás 124
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az InvestEU programnak adott 
esetben hozzá kell járulnia az (EU) 
2018/2001 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv28 és az irányítási rendelet29 
célkitűzéseihez, valamint elő kell 
mozdítania az energiahatékonyság 
szempontját a beruházási döntések során.

(15) Az InvestEU programnak hozzá 
kell járulnia az (EU) 2018/2001 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv28 és az 
irányítási rendelet29 célkitűzéseihez, 
valamint elő kell mozdítania az 
energiahatékonyság szempontját a 
beruházási döntések során.

_________________ _________________
28 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/2001 irányelve (2018. december 11.) 
a megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról (HL 
L 328., 2018.12.21., 82. o.)

28 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/2001 irányelve (2018. december 11.) 
a megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról (HL 
L 328., 2018.12.21., 82. o.)

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 
715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 
2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, 
a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, a 
2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi 
irányelv módosításáról, továbbá az 
525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 328., 2018.12.21., 1. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 
715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 
2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, 
a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, a 
2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi 
irányelv módosításáról, továbbá az 
525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 328., 2018.12.21., 1. o.).

Or. en

Módosítás 125
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A valódi multimodalitás lehetőséget 
nyújt egy hatékony és környezetbarát 
közlekedési hálózat létrehozására, amely 
teljes mértékben kihasználja valamennyi 
közlekedési mód előnyeit, és szinergiát 
alakít ki közöttük. Az InvestEU 
programnak támogatást kell biztosítania a 
multimodális közlekedési csomópontokba 
való beruházásokhoz, amelyek – a bennük 
rejlő jelentős gazdasági lehetőségek és 
üzleti célok ellenére – jelentős kockázatot 
jelentenek a magánberuházók számára. Az 
InvestEU programnak emellett hozzá kell 
járulnia az intelligens közlekedési 
rendszerek (ITS) fejlesztéséhez és 
telepítéséhez is. Az InvestEU program 
várhatóan segíteni fogja az olyan 
technológiák tervezésére és alkalmazására 
irányuló erőfeszítéseknek a fokozását, 
amelyek hozzájárulnak a járművek és a 
közúti infrastruktúra biztonságának 
javításához.

(16) A valódi multimodalitás lehetőséget 
nyújt egy hatékony és környezetbarát 
közlekedési hálózat létrehozására, amely 
teljes mértékben kihasználja valamennyi 
közlekedési mód előnyeit, és szinergiát 
alakít ki közöttük. Az InvestEU 
programnak – különösen a TEN-T 
hálózathoz elégtelen összeköttetésekkel 
rendelkező kevésbé fejlett régiókban – 
támogatást kell biztosítania a multimodális 
közlekedési csomópontokba való 
beruházásokhoz, amelyek – a bennük rejlő 
jelentős gazdasági lehetőségek és üzleti 
célok ellenére – jelentős kockázatot 
jelentenek a magánberuházók számára. Az 
InvestEU programnak emellett hozzá kell 
járulnia az intelligens közlekedési 
rendszerek (ITS) fejlesztéséhez és 
telepítéséhez is. Az InvestEU program 
várhatóan segíteni fogja az olyan 
technológiák tervezésére és alkalmazására 
irányuló erőfeszítéseknek a fokozását, 
amelyek hozzájárulnak a járművek és a 
közúti infrastruktúra biztonságának 
javításához.

Or. en

Módosítás 126
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A valódi multimodalitás lehetőséget 
nyújt egy hatékony és környezetbarát 
közlekedési hálózat létrehozására, amely 
teljes mértékben kihasználja valamennyi 
közlekedési mód előnyeit, és szinergiát 
alakít ki közöttük. Az InvestEU 
programnak támogatást kell biztosítania a 
multimodális közlekedési csomópontokba 
való beruházásokhoz, amelyek – a bennük 

(16) A valódi multimodalitás lehetőséget 
nyújt egy hatékony és környezetbarát 
közlekedési hálózat létrehozására, amely 
teljes mértékben kihasználja valamennyi 
közlekedési mód előnyeit, és szinergiát 
alakít ki közöttük. Az InvestEU 
programnak támogatást kell biztosítania a 
multimodális közlekedési csomópontokba 
való beruházásokhoz, amelyek – a bennük 
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rejlő jelentős gazdasági lehetőségek és 
üzleti célok ellenére – jelentős kockázatot 
jelentenek a magánberuházók számára. Az 
InvestEU programnak emellett hozzá kell 
járulnia az intelligens közlekedési 
rendszerek (ITS) fejlesztéséhez és 
telepítéséhez is. Az InvestEU program 
várhatóan segíteni fogja az olyan 
technológiák tervezésére és alkalmazására 
irányuló erőfeszítéseknek a fokozását, 
amelyek hozzájárulnak a járművek és a 
közúti infrastruktúra biztonságának 
javításához.

rejlő jelentős gazdasági lehetőségek és 
üzleti célok ellenére – jelentős kockázatot 
jelentenek a magánberuházók számára. Az 
InvestEU programnak emellett hozzá kell 
járulnia az intelligens közlekedési 
rendszerek (ITS) fejlesztéséhez és 
telepítéséhez is. Az InvestEU program 
keretében segíteni kell az olyan 
technológiák tervezésére és alkalmazására 
irányuló erőfeszítések fokozását, amelyek 
hozzájárulnak a járművek és a közúti 
infrastruktúra biztonságának javításához és 
javítják az ezen ágazaton belüli 
foglalkoztatást és munkakörülményeket.

Or. en

Módosítás 127
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A valódi multimodalitás lehetőséget 
nyújt egy hatékony és környezetbarát 
közlekedési hálózat létrehozására, amely 
teljes mértékben kihasználja valamennyi 
közlekedési mód előnyeit, és szinergiát 
alakít ki közöttük. Az InvestEU 
programnak támogatást kell biztosítania a 
multimodális közlekedési csomópontokba 
való beruházásokhoz, amelyek – a bennük 
rejlő jelentős gazdasági lehetőségek és 
üzleti célok ellenére – jelentős kockázatot 
jelentenek a magánberuházók számára. Az 
InvestEU programnak emellett hozzá kell 
járulnia az intelligens közlekedési 
rendszerek (ITS) fejlesztéséhez és 
telepítéséhez is. Az InvestEU program 
várhatóan segíteni fogja az olyan 
technológiák tervezésére és alkalmazására 
irányuló erőfeszítéseknek a fokozását, 
amelyek hozzájárulnak a járművek és a 
közúti infrastruktúra biztonságának 

(16) A valódi multimodalitás lehetőséget 
nyújt egy hatékony és környezetbarát 
közlekedési hálózat létrehozására, amely 
teljes mértékben kihasználja valamennyi 
közlekedési mód előnyeit, és szinergiát 
alakít ki közöttük. Az InvestEU 
programnak támogatást kell biztosítania a 
multimodális közlekedési csomópontokba 
való beruházásokhoz, amelyek – a bennük 
rejlő jelentős gazdasági lehetőségek és 
üzleti célok ellenére – jelentős kockázatot 
jelentenek a magánberuházók számára. Az 
InvestEU programnak emellett hozzá kell 
járulnia az intelligens közlekedési 
rendszerek (ITS) fejlesztéséhez és 
telepítéséhez is. Az InvestEU program 
keretében segíteni kell az olyan 
technológiák tervezésére és alkalmazására 
irányuló erőfeszítések fokozását, amelyek 
hozzájárulnak a járművek és a közúti 
infrastruktúra biztonságának, valamint az 
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javításához. ezen ágazaton belüli foglalkoztatás és 
munkakörülmények javításához.

Or. en

Módosítás 128
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az InvestEU programnak hozzá 
kell járulnia a tengerekre és óceánokra 
vonatkozó uniós szakpolitikákhoz a kék 
gazdaság területén megvalósuló projektek 
és vállalkozások fejlesztése, valamint a 
fenntartható kék gazdaságra vonatkozó 
finanszírozási elvek révén. Ez a tengeri 
vállalkozási tevékenységek és a 
tengerhasznosítási ágazat, az innovatív és 
versenyképes tengeri ipar, valamint a 
megújuló tengeri energia és a körforgásos 
gazdaság területét érintő beavatkozásokat 
foglalhat magában.

(17) Az InvestEU programnak hozzá 
kell járulnia a tengerekre és óceánokra 
vonatkozó uniós szakpolitikákhoz a kék 
gazdaság területén megvalósuló projektek 
és vállalkozások fejlesztése, valamint a 
fenntartható kék gazdaságra vonatkozó 
finanszírozási elvek révén. Ez a tengeri 
vállalkozási tevékenységek és a 
tengerhasznosítási ágazat, az innovatív és 
versenyképes tengeri ipar, valamint a 
megújuló tengeri energia és a körforgásos 
gazdaság területét érintő beavatkozásokat, 
illetve az ezen ágazaton belüli 
foglalkoztatás és munkakörülmények 
javítását célzó intézkedéseket foglalhat 
magában.

Or. en

Módosítás 129
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az InvestEU programnak hozzá 
kell járulnia a tengerekre és óceánokra 
vonatkozó uniós szakpolitikákhoz a kék 
gazdaság területén megvalósuló projektek 

(17) Az InvestEU programnak hozzá 
kell járulnia a tengerekre és óceánokra 
vonatkozó uniós szakpolitikákhoz a kék 
gazdaság területén megvalósuló projektek 
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és vállalkozások fejlesztése, valamint a 
fenntartható kék gazdaságra vonatkozó 
finanszírozási elvek révén. Ez a tengeri 
vállalkozási tevékenységek és a 
tengerhasznosítási ágazat, az innovatív és 
versenyképes tengeri ipar, valamint a 
megújuló tengeri energia és a körforgásos 
gazdaság területét érintő beavatkozásokat 
foglalhat magában.

és vállalkozások fejlesztése, valamint a 
fenntartható kék gazdaságra vonatkozó 
finanszírozási elvek révén. Ez a tengeri 
vállalkozási tevékenységek és a 
tengerhasznosítási ágazat, az innovatív és 
versenyképes tengeri ipar, valamint a 
megújuló tengeri energia és a körforgásos 
gazdaság területét érintő beavatkozásokat 
foglalhat magában, illetve javíthatja az 
ezen ágazaton belüli foglalkoztatást és 
munkakörülményeket.

Or. en

Módosítás 130
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az InvestEU programnak hozzá 
kell járulnia a Duna régióra vonatkozó 
uniós stratégiához és azokhoz a 
beruházási lehetőségekhez, amelyek révén 
a régióban javíthatók a közlekedési és 
energiaellátási összeköttetések, a 
környezet állapota, a társadalmi-
gazdasági fejlődés és a biztonság.

Or. en

Módosítás 131
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Miközben a Covid19-válságot 
megelőzően a beruházások szintje 
összességében véve emelkedett az 

(18) Miközben a Covid19-válságot 
megelőzően a beruházások szintje 
összességében véve emelkedett az 
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Unióban, a magasabb kockázattal járó 
tevékenységekbe, például a kutatásba és 
innovációba való beruházás szintje 
változatlanul elégtelen volt, és a válság 
pedig most várhatóan jelentős mértékben 
sújtja. Az ebből eredő beruházási hiány a 
kutatás és innováció terén káros hatással 
van az Unió ipari és gazdasági 
versenyképességére, valamint polgárai 
életminőségére. Az InvestEU Alapnak 
megfelelő pénzügyi termékeket kell 
biztosítania az innovációs ciklus különböző 
szakaszai és az érdekeltek széles köre 
számára, és lehetővé kell tennie 
mindenekelőtt az ilyen megoldások 
kereskedelmi léptékű bevezetését és 
elterjesztését az uniós piacon annak 
érdekében, hogy azok a világpiacon is 
versenyképessé váljanak, valamint hogy az 
Európai horizont programmal szinergiában, 
az Európai Innovációs Tanács bevonásával 
globális szinten elő lehessen mozdítani az 
Unió kiválóságát a fenntartható 
technológiák területén. Ennek kapcsán a 
Horizont 2020 keretében alkalmazott, az 
innovatív vállalkozások finanszírozáshoz 
való hozzáférését megkönnyítő és 
felgyorsító pénzügyi eszközökről, például 
az InnovFin – uniós finanszírozás 
innovátoroknak kezdeményezésről gyűjtött 
tapasztalatoknak szilárd alapot kell majd 
biztosítaniuk e célzott támogatás 
megvalósításához.

Unióban, a magasabb kockázattal járó 
tevékenységekbe, például a kutatásba és 
innovációba való beruházás szintje 
változatlanul elégtelen volt, és a válság 
pedig most várhatóan jelentős mértékben 
sújtja. Az ebből eredő beruházási hiány a 
kutatás és innováció terén káros hatással 
van az Unió ipari és gazdasági 
versenyképességére, valamint polgárai 
életminőségére. Az InvestEU Alapnak 
megfelelő pénzügyi termékeket kell 
biztosítania az innovációs ciklus különböző 
szakaszai és az érdekeltek széles köre 
számára, és lehetővé kell tennie 
mindenekelőtt az ilyen megoldások 
kereskedelmi léptékű bevezetését és 
elterjesztését az uniós piacon annak 
érdekében, hogy azok a világpiacon is 
versenyképessé váljanak, valamint hogy az 
Európai horizont programmal szinergiában, 
az Európai Innovációs Tanács bevonásával 
globális szinten elő lehessen mozdítani az 
Unió kiválóságát a fenntartható 
technológiák területén. Ennek kapcsán a 
Horizont 2020 keretében alkalmazott, az 
innovatív vállalkozások finanszírozáshoz 
való hozzáférését megkönnyítő és 
felgyorsító pénzügyi eszközökről, például 
az InnovFin – uniós finanszírozás 
innovátoroknak kezdeményezésről gyűjtött 
tapasztalatoknak szilárd alapot kell majd 
biztosítaniuk e célzott támogatás 
megvalósításához. A nemek közötti 
egyensúlynak az induló innovatív 
vállalkozások és az innováció 
finanszírozásán belüli javítása elősegíti a 
tehetségek és az ötletek jobb 
hasznosítását. A kockázatitőke-alapok 
kevesebb mint 1%-át irányítják nők, és az 
induló innovatív vállalkozásokat elindító 
női vállalkozók arány az átlagosnál jóval 
alacsonyabb minden vállalkozástípus 
esetében.

Or. en

Módosítás 132
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Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Miközben a Covid19-válságot 
megelőzően a beruházások szintje 
összességében véve emelkedett az 
Unióban, a magasabb kockázattal járó 
tevékenységekbe, például a kutatásba és 
innovációba való beruházás szintje 
változatlanul elégtelen volt, és a válság 
pedig most várhatóan jelentős mértékben 
sújtja. Az ebből eredő beruházási hiány a 
kutatás és innováció terén káros hatással 
van az Unió ipari és gazdasági 
versenyképességére, valamint polgárai 
életminőségére. Az InvestEU Alapnak 
megfelelő pénzügyi termékeket kell 
biztosítania az innovációs ciklus különböző 
szakaszai és az érdekeltek széles köre 
számára, és lehetővé kell tennie 
mindenekelőtt az ilyen megoldások 
kereskedelmi léptékű bevezetését és 
elterjesztését az uniós piacon annak 
érdekében, hogy azok a világpiacon is 
versenyképessé váljanak, valamint hogy az 
Európai horizont programmal szinergiában, 
az Európai Innovációs Tanács bevonásával 
globális szinten elő lehessen mozdítani az 
Unió kiválóságát a fenntartható 
technológiák területén. Ennek kapcsán a 
Horizont 2020 keretében alkalmazott, az 
innovatív vállalkozások finanszírozáshoz 
való hozzáférését megkönnyítő és 
felgyorsító pénzügyi eszközökről, például 
az InnovFin – uniós finanszírozás 
innovátoroknak kezdeményezésről gyűjtött 
tapasztalatoknak szilárd alapot kell majd 
biztosítaniuk e célzott támogatás 
megvalósításához.

(18) Miközben a Covid19-válságot 
megelőzően a beruházások szintje 
összességében véve emelkedett az 
Unióban, a magasabb kockázattal járó 
tevékenységekbe, például a kutatásba és 
innovációba való beruházás szintje 
változatlanul elégtelen volt, és a válság 
pedig most várhatóan jelentős mértékben 
sújtja. Mivel a kutatás és az innováció 
döntő szerepet fog játszani abban, hogy a 
jövőbeli kihívások leküzdése érdekében 
megerősítsék az Unió ellenálló képességét, 
az InvestEU eszköznek kezelnie kell a 
jelenlegi beruházási hiányt a kutatás és 
innováció terén, ami káros hatással van az 
Unió ipari és gazdasági 
versenyképességére, valamint polgárai 
életminőségére. Az InvestEU Alapnak 
megfelelő pénzügyi termékeket kell 
biztosítania az innovációs ciklus különböző 
szakaszai és az érdekeltek széles köre 
számára, és lehetővé kell tennie 
mindenekelőtt az ilyen megoldások 
kereskedelmi léptékű bevezetését és 
elterjesztését az uniós piacon annak 
érdekében, hogy azok a világpiacon is 
versenyképessé váljanak, valamint hogy az 
Európai horizont programmal szinergiában, 
az Európai Innovációs Tanács bevonásával 
globális szinten elő lehessen mozdítani az 
Unió kiválóságát a fenntartható 
technológiák területén. Ennek kapcsán a 
Horizont 2020 keretében alkalmazott, az 
innovatív vállalkozások finanszírozáshoz 
való hozzáférését megkönnyítő és 
felgyorsító pénzügyi eszközökről, például 
az InnovFin – uniós finanszírozás 
innovátoroknak kezdeményezésről gyűjtött 
tapasztalatoknak szilárd alapot kell majd 
biztosítaniuk e célzott támogatás 
megvalósításához.
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Or. en

Módosítás 133
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Miközben a Covid19-válságot 
megelőzően a beruházások szintje 
összességében véve emelkedett az 
Unióban, a magasabb kockázattal járó 
tevékenységekbe, például a kutatásba és 
innovációba való beruházás szintje 
változatlanul elégtelen volt, és a válság 
pedig most várhatóan jelentős mértékben 
sújtja. Az ebből eredő beruházási hiány a 
kutatás és innováció terén káros hatással 
van az Unió ipari és gazdasági 
versenyképességére, valamint polgárai 
életminőségére. Az InvestEU Alapnak 
megfelelő pénzügyi termékeket kell 
biztosítania az innovációs ciklus különböző 
szakaszai és az érdekeltek széles köre 
számára, és lehetővé kell tennie 
mindenekelőtt az ilyen megoldások 
kereskedelmi léptékű bevezetését és 
elterjesztését az uniós piacon annak 
érdekében, hogy azok a világpiacon is 
versenyképessé váljanak, valamint hogy az 
Európai horizont programmal szinergiában, 
az Európai Innovációs Tanács bevonásával 
globális szinten elő lehessen mozdítani az 
Unió kiválóságát a fenntartható 
technológiák területén. Ennek kapcsán a 
Horizont 2020 keretében alkalmazott, az 
innovatív vállalkozások finanszírozáshoz 
való hozzáférését megkönnyítő és 
felgyorsító pénzügyi eszközökről, például 
az InnovFin – uniós finanszírozás 
innovátoroknak kezdeményezésről gyűjtött 
tapasztalatoknak szilárd alapot kell majd 
biztosítaniuk e célzott támogatás 
megvalósításához.

(18) Miközben a Covid19-válságot 
megelőzően a beruházások szintje 
összességében véve emelkedett az 
Unióban, a magasabb kockázattal járó 
tevékenységekbe, például a kutatásba és 
innovációba való beruházás szintje 
változatlanul elégtelen volt, és a válság 
pedig most várhatóan jelentős mértékben 
sújtja. Az ebből eredő beruházási hiány a 
kutatás és innováció terén káros hatással 
van az Unió ipari és gazdasági 
versenyképességére, valamint polgárai 
életminőségére, továbbá aláássa a zöld és 
digitális átállásra irányuló uniós 
erőfeszítéseket. Az InvestEU Alapnak 
megfelelő pénzügyi termékeket kell 
biztosítania az innovációs ciklus különböző 
szakaszai és az érdekeltek széles köre 
számára, és lehetővé kell tennie 
mindenekelőtt az ilyen megoldások 
kereskedelmi léptékű bevezetését és 
elterjesztését az uniós piacon annak 
érdekében, hogy azok a világpiacon is 
versenyképessé váljanak, valamint hogy az 
Európai horizont programmal szinergiában, 
az Európai Innovációs Tanács bevonásával 
globális szinten elő lehessen mozdítani az 
Unió kiválóságát a fenntartható 
technológiák területén. Ennek kapcsán a 
Horizont 2020 keretében alkalmazott, az 
innovatív vállalkozások finanszírozáshoz 
való hozzáférését megkönnyítő és 
felgyorsító pénzügyi eszközökről, például 
az InnovFin – uniós finanszírozás 
innovátoroknak kezdeményezésről gyűjtött 
tapasztalatoknak szilárd alapot kell majd 
biztosítaniuk e célzott támogatás 
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megvalósításához.

Or. en

Módosítás 134
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Miközben a Covid19-válságot 
megelőzően a beruházások szintje 
összességében véve emelkedett az 
Unióban, a magasabb kockázattal járó 
tevékenységekbe, például a kutatásba és 
innovációba való beruházás szintje 
változatlanul elégtelen volt, és a válság 
pedig most várhatóan jelentős mértékben 
sújtja. Az ebből eredő beruházási hiány a 
kutatás és innováció terén káros hatással 
van az Unió ipari és gazdasági 
versenyképességére, valamint polgárai 
életminőségére. Az InvestEU Alapnak 
megfelelő pénzügyi termékeket kell 
biztosítania az innovációs ciklus különböző 
szakaszai és az érdekeltek széles köre 
számára, és lehetővé kell tennie 
mindenekelőtt az ilyen megoldások 
kereskedelmi léptékű bevezetését és 
elterjesztését az uniós piacon annak 
érdekében, hogy azok a világpiacon is 
versenyképessé váljanak, valamint hogy az 
Európai horizont programmal szinergiában, 
az Európai Innovációs Tanács bevonásával 
globális szinten elő lehessen mozdítani az 
Unió kiválóságát a fenntartható 
technológiák területén. Ennek kapcsán a 
Horizont 2020 keretében alkalmazott, az 
innovatív vállalkozások finanszírozáshoz 
való hozzáférését megkönnyítő és 
felgyorsító pénzügyi eszközökről, például 
az InnovFin – uniós finanszírozás 
innovátoroknak kezdeményezésről gyűjtött 
tapasztalatoknak szilárd alapot kell majd 

(18) Miközben a Covid19-válságot 
megelőzően a beruházások szintje 
összességében véve emelkedett az 
Unióban, a magasabb kockázattal járó 
tevékenységekbe, például a kutatásba és 
innovációba való beruházás szintje 
változatlanul elégtelen volt, és a válság 
pedig most várhatóan jelentős mértékben 
sújtja. Az ebből eredő beruházási hiány a 
kutatás és innováció terén káros hatással 
van az Unió ipari és gazdasági 
versenyképességére, valamint polgárai 
életminőségére. Az InvestEU Alapnak 
megfelelő pénzügyi termékeket kell 
biztosítania az innovációs ciklus különböző 
szakaszai és az érdekeltek széles köre 
számára, és lehetővé kell tennie 
mindenekelőtt az ilyen megoldások 
kereskedelmi léptékű bevezetését és 
elterjesztését az uniós piacon annak 
érdekében, hogy azok a világpiacon is 
fenntarthatóvá és versenyképessé 
váljanak, valamint hogy az Európai 
horizont programmal szinergiában, az 
Európai Innovációs Tanács bevonásával 
globális szinten elő lehessen mozdítani az 
Unió kiválóságát a fenntartható 
technológiák területén. Ennek kapcsán a 
Horizont 2020 keretében alkalmazott, az 
innovatív vállalkozások finanszírozáshoz 
való hozzáférését megkönnyítő és 
felgyorsító pénzügyi eszközökről, például 
az InnovFin – uniós finanszírozás 
innovátoroknak kezdeményezésről gyűjtött 
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biztosítaniuk e célzott támogatás 
megvalósításához.

tapasztalatoknak szilárd alapot kell majd 
biztosítaniuk e célzott támogatás 
megvalósításához.

Or. en

Módosítás 135
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Miközben a Covid19-válságot 
megelőzően a beruházások szintje 
összességében véve emelkedett az 
Unióban, a magasabb kockázattal járó 
tevékenységekbe, például a kutatásba és 
innovációba való beruházás szintje 
változatlanul elégtelen volt, és a válság 
pedig most várhatóan jelentős mértékben 
sújtja. Az ebből eredő beruházási hiány a 
kutatás és innováció terén káros hatással 
van az Unió ipari és gazdasági 
versenyképességére, valamint polgárai 
életminőségére. Az InvestEU Alapnak 
megfelelő pénzügyi termékeket kell 
biztosítania az innovációs ciklus különböző 
szakaszai és az érdekeltek széles köre 
számára, és lehetővé kell tennie 
mindenekelőtt az ilyen megoldások 
kereskedelmi léptékű bevezetését és 
elterjesztését az uniós piacon annak 
érdekében, hogy azok a világpiacon is 
versenyképessé váljanak, valamint hogy az 
Európai horizont programmal szinergiában, 
az Európai Innovációs Tanács bevonásával 
globális szinten elő lehessen mozdítani az 
Unió kiválóságát a fenntartható 
technológiák területén. Ennek kapcsán a 
Horizont 2020 keretében alkalmazott, az 
innovatív vállalkozások finanszírozáshoz 
való hozzáférését megkönnyítő és 
felgyorsító pénzügyi eszközökről, például 
az InnovFin – uniós finanszírozás 
innovátoroknak kezdeményezésről gyűjtött 

(18) Miközben a Covid19-válságot 
megelőzően a beruházások szintje 
összességében véve elfogadható volt az 
Unióban, a magasabb kockázattal járó 
tevékenységekbe, például a kutatásba és 
innovációba való beruházás szintje 
változatlanul elégtelen volt, és a válság 
pedig most várhatóan jelentős mértékben 
sújtja. Az ebből eredő beruházási hiány a 
kutatás és innováció terén káros hatással 
van az Unió ipari és gazdasági 
versenyképességére, valamint polgárai 
életminőségére. Az InvestEU Alapnak 
megfelelő pénzügyi termékeket kell 
biztosítania az innovációs ciklus különböző 
szakaszai és az érdekeltek széles köre 
számára, és lehetővé kell tennie 
mindenekelőtt az ilyen megoldások 
kereskedelmi léptékű bevezetését és 
elterjesztését az uniós piacon annak 
érdekében, hogy azok a világpiacon is 
versenyképessé váljanak, valamint hogy az 
Európai horizont programmal szinergiában, 
az Európai Innovációs Tanács bevonásával 
globális szinten elő lehessen mozdítani az 
Unió kiválóságát a fenntartható 
technológiák területén. Ennek kapcsán a 
Horizont 2020 keretében alkalmazott, az 
innovatív vállalkozások finanszírozáshoz 
való hozzáférését megkönnyítő és 
felgyorsító pénzügyi eszközökről, például 
az InnovFin – uniós finanszírozás 
innovátoroknak kezdeményezésről gyűjtött 



AM\1212517HU.docx 115/400 PE657.232v01-00

HU

tapasztalatoknak szilárd alapot kell majd 
biztosítaniuk e célzott támogatás 
megvalósításához.

tapasztalatoknak szilárd alapot kell majd 
biztosítaniuk e célzott támogatás 
megvalósításához.

Or. en

Módosítás 136
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A turizmus az uniós gazdaság 
fontos területe, és olyan ágazat, ahol a 
Covid19-világjárvány nyomán különösen 
súlyos visszaesés következett be. Az 
InvestEU programnak hozzá kell járulnia 
az ágazat hosszú távú 
versenyképességének megerősítéséhez 
azáltal, hogy támogatja a fenntartható, 
innovatív és digitális turizmust előmozdító 
műveleteket.

(19) A turizmus az uniós gazdaság 
fontos területe, és olyan ágazat, ahol a 
Covid19-világjárvány nyomán különösen 
súlyos visszaesés tapasztalható, ami 
különösen a kis családi vállalkozásokra 
nézve jár következményekkel, és az 
előrejelzések szerint a belátható jövőn 
belül azoktól továbbra is szenvedni fognak 
a tagállamokon belül, illetve az Unió- és 
világszerte bevezetett különféle utazási 
korlátozások miatt. Az InvestEU 
programnak hozzá kell járulnia az ágazat 
hosszú távú versenyképességének 
megerősítéséhez azáltal, hogy támogatja az 
idegenforgalmi ágazatban a fenntartható, 
innovatív és digitális fellendülést 
előmozdító műveleteket.

Or. en

Módosítás 137
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A turizmus az uniós gazdaság 
fontos területe, és olyan ágazat, ahol a 

(19) A turizmus az uniós gazdaság 
fontos területe, és olyan ágazat, ahol a 
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Covid19-világjárvány nyomán különösen 
súlyos visszaesés következett be. Az 
InvestEU programnak hozzá kell járulnia 
az ágazat hosszú távú 
versenyképességének megerősítéséhez 
azáltal, hogy támogatja a fenntartható, 
innovatív és digitális turizmust előmozdító 
műveleteket.

Covid19-világjárvány nyomán különösen 
súlyos visszaesés következett be. Számos 
európai régió esetében az idegenforgalom 
stratégiai jelentőségű ágazat, valamint a 
növekedés és a foglalkoztatás 
multiplikátoraként szolgál. Az InvestEU 
programnak hozzá kell járulnia az ágazat 
hosszú távú fellendülésének, 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának megerősítéséhez 
azáltal, hogy támogatja a fenntartható, 
innovatív és digitális turizmust előmozdító 
műveleteket és ezen ágazaton belül javítja 
a foglalkoztatást és a 
munkakörülményeket.

Or. en

Módosítás 138
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A turizmus az uniós gazdaság 
fontos területe, és olyan ágazat, ahol a 
Covid19-világjárvány nyomán különösen 
súlyos visszaesés következett be. Az 
InvestEU programnak hozzá kell járulnia 
az ágazat hosszú távú 
versenyképességének megerősítéséhez 
azáltal, hogy támogatja a fenntartható, 
innovatív és digitális turizmust előmozdító 
műveleteket.

(19) A turizmus az uniós gazdaság 
fontos területe, és főként olyan kkv-kból 
álló ágazat, amelyek a Covid19-
világjárvány nyomán különösen súlyos 
visszaesést tapasztaltak és csak korlátozott 
mértékben képesek arra, hogy a 
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos uniós 
célkitűzésekkel összhangban részt 
vegyenek az átállásban. Az InvestEU 
programnak hozzá kell járulnia az ágazat 
hosszú távú versenyképességének 
megerősítéséhez azáltal, hogy támogatja a 
fenntartható, innovatív és digitális 
turizmust előmozdító műveleteket.

Or. en

Módosítás 139
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq
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Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A turizmus az uniós gazdaság 
fontos területe, és olyan ágazat, ahol a 
Covid19-világjárvány nyomán különösen 
súlyos visszaesés következett be. Az 
InvestEU programnak hozzá kell járulnia 
az ágazat hosszú távú 
versenyképességének megerősítéséhez 
azáltal, hogy támogatja a fenntartható, 
innovatív és digitális turizmust előmozdító 
műveleteket.

(19) A turizmus az uniós gazdaság 
fontos területe, és olyan ágazat, ahol a 
Covid19-világjárvány nyomán különösen 
súlyos visszaesés következett be. Az 
InvestEU programnak hozzá kell járulnia 
az ágazat hosszú távú 
versenyképességének megerősítéséhez 
azáltal, hogy támogatja a fenntartható, 
innovatív és digitális turizmust előmozdító 
műveleteket és ezen ágazaton belül javítja 
a foglalkoztatást és a 
munkakörülményeket.

Or. en

Módosítás 140
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A turizmus az uniós gazdaság 
fontos területe, és olyan ágazat, ahol a 
Covid19-világjárvány nyomán különösen 
súlyos visszaesés következett be. Az 
InvestEU programnak hozzá kell járulnia 
az ágazat hosszú távú 
versenyképességének megerősítéséhez 
azáltal, hogy támogatja a fenntartható, 
innovatív és digitális turizmust előmozdító 
műveleteket.

(19) A turizmus az uniós gazdaság 
fontos területe, és olyan ágazat, ahol a 
Covid19-világjárvány nyomán különösen 
súlyos visszaesés következett be. Az 
InvestEU programnak hozzá kell járulnia 
az ágazat hosszú távú 
versenyképességének megerősítéséhez 
azáltal, hogy támogatja az európai 
történelmet és kultúrát népszerűsítő, 
fenntartható, innovatív és digitális 
turizmust előmozdító műveleteket.

Or. en

Módosítás 141
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
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a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Mihamarabb jelentős 
erőfeszítéseket kell tenni a digitális 
transzformációba történő beruházás és e 
transzformáció fokozása, valamint annak 
érdekében, hogy a digitális transzformáció 
előnyei minden uniós polgár és vállalkozás 
számára rendelkezésre álljanak. A digitális 
egységes piaci stratégia szilárd 
szakpolitikai keretéhez most hasonlóan 
ambiciózus beruházásokat kell biztosítani, 
többek között a mesterséges intelligencia 
terén, összhangban a Digitális Európa 
programmal.

(20) Mihamarabb jelentős 
erőfeszítéseket kell tenni a digitális 
transzformációba történő beruházás és e 
transzformáció fokozása, valamint annak 
érdekében, hogy a digitális transzformáció 
előnyei minden uniós polgár és vállalkozás 
számára rendelkezésre álljanak. A digitális 
egységes piaci stratégia szilárd 
szakpolitikai keretéhez most hasonlóan 
ambiciózus beruházásokat kell biztosítani, 
többek között a mesterséges intelligencia 
terén, összhangban a Digitális Európa 
programmal, ideértve a munkaerőt érintő 
hatásokat mérséklő és a produktív 
átállások által kedvezőtlenül érintett 
munkavállalókat védő fellépéseket és 
intézkedéseket is.

Or. en

Módosítás 142
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Mihamarabb jelentős 
erőfeszítéseket kell tenni a digitális 
transzformációba történő beruházás és e 
transzformáció fokozása, valamint annak 
érdekében, hogy a digitális transzformáció 
előnyei minden uniós polgár és vállalkozás 
számára rendelkezésre álljanak. A digitális 
egységes piaci stratégia szilárd 
szakpolitikai keretéhez most hasonlóan 
ambiciózus beruházásokat kell biztosítani, 
többek között a mesterséges intelligencia 
terén, összhangban a Digitális Európa 

(20) Mihamarabb jelentős 
erőfeszítéseket kell tenni a digitális 
transzformációba történő beruházás és e 
transzformáció fokozása, valamint annak 
érdekében, hogy a digitális transzformáció 
előnyei minden uniós polgár és vállalkozás 
számára rendelkezésre álljanak. A digitális 
egységes piaci stratégia szilárd 
szakpolitikai keretéhez most hasonlóan 
ambiciózus beruházásokat kell biztosítani, 
többek között a mesterséges intelligencia 
terén, összhangban a Digitális Európa 
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programmal. programmal, ideértve a munkaerőket 
érintő hatásokat mérséklő és a produktív 
átállások által kedvezőtlenül érintett 
munkavállalókat védő fellépéseket és 
intézkedéseket is.

Or. en

Módosítás 143
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Mihamarabb jelentős 
erőfeszítéseket kell tenni a digitális 
transzformációba történő beruházás és e 
transzformáció fokozása, valamint annak 
érdekében, hogy a digitális transzformáció 
előnyei minden uniós polgár és vállalkozás 
számára rendelkezésre álljanak. A digitális 
egységes piaci stratégia szilárd 
szakpolitikai keretéhez most hasonlóan 
ambiciózus beruházásokat kell biztosítani, 
többek között a mesterséges intelligencia 
terén, összhangban a Digitális Európa 
programmal.

(20) Mihamarabb jelentős 
erőfeszítéseket kell tenni a digitális 
transzformációba történő beruházás és – a 
nemek közötti digitális szakadék kellő 
figyelembevétele mellett – e 
transzformáció fokozása, valamint annak 
érdekében, hogy a digitális transzformáció 
előnyei minden uniós polgár és vállalkozás 
számára rendelkezésre álljanak. A digitális 
egységes piaci stratégia szilárd 
szakpolitikai keretéhez most hasonlóan 
ambiciózus beruházásokat kell biztosítani, 
többek között a mesterséges intelligencia 
terén, összhangban a Digitális Európa 
programmal.

Or. en

Módosítás 144
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kkv-k teszik ki az Unióban a (21) A kkv-k teszik ki az Unióban a 
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vállalkozások több mint 99 %-át, gazdasági 
értékük jelentős és alapvető fontosságú. 
Nehezen jutnak azonban finanszírozáshoz 
a befektetők által feltételezett nagy 
kockázat vagy a megfelelő biztosíték 
hiánya miatt. További kihívást jelent, hogy 
a kkv-knak és a szociális vállalkozásoknak 
meg kell őrizniük versenyképességüket, és 
ennek érdekében intézkedéseket kell 
tenniük a digitalizáció, a nemzetköziesítés, 
a körforgásos gazdaság logikájának 
megfelelő átalakulás és az innovációs 
tevékenységek terén, és fokozniuk kell 
alkalmazottaik készségszintjét. Emellett a 
nagyobb vállalkozásokkal összehasonlítva 
a kkv-k és a szociális vállalkozások 
finanszírozási források szűkebb köréhez 
férnek hozzá: jellemzően nem bocsátanak 
ki kötvényeket, és csak korlátozottan 
férnek hozzá a tőzsdékhez és nagy 
intézményi befektetőkhöz. A kkv-k és a 
szociális vállalkozások esetében egyre 
gyakoribbak az innovatív megoldások, 
például a vállalkozások alkalmazottak 
általi felvásárlása vagy tulajdoni hányad 
szerzése a vállalkozásokban. Azon kkv-k 
esetében, amelyek tevékenysége 
immateriális javakra összpontosul, még 
nagyobb nehézséget jelent a 
finanszírozáshoz jutás. Az uniós kkv-k 
nagymértékben támaszkodnak a bankokra 
és az idegen tőkével történő 
finanszírozásra, amely banki 
folyószámlahitelek, bankhitelek vagy 
lízing formájában valósul meg. A fenti 
kihívásokkal szembesülő kkv-k – 
finanszírozáshoz jutásuk megkönnyítése és 
diverzifikáltabb finanszírozási források 
biztosítása révén történő – támogatására 
van szükség ahhoz, hogy a kkv-k 
könnyebben tudják finanszírozni a 
vállalkozás létrehozásával, növekedésével, 
az innovációval és a fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos költségeket, 
biztosítani tudják versenyképességüket, 
talpon tudjanak maradni gazdasági sokk 
esetén, továbbá így biztosítható, hogy a 
gazdaság és a pénzügyi rendszer recesszió 
esetén reziliensebb legyen, és a kkv-k 

vállalkozások több mint 99 %-át, gazdasági 
értékük jelentős és alapvető fontosságú. 
Nehezen jutnak azonban finanszírozáshoz 
a befektetők által feltételezett nagy 
kockázat vagy a megfelelő biztosíték 
hiánya miatt. További kihívást jelent, hogy 
a kkv-knak és a szociális vállalkozásoknak 
meg kell őrizniük versenyképességüket, és 
ennek érdekében intézkedéseket kell 
tenniük a digitalizáció, a nemzetköziesítés, 
a körforgásos gazdaság logikájának 
megfelelő átalakulás és az innovációs 
tevékenységek terén, és fokozniuk kell 
alkalmazottaik készségszintjét. Emellett a 
nagyobb vállalkozásokkal összehasonlítva 
a kkv-k és a szociális vállalkozások 
finanszírozási források szűkebb köréhez 
férnek hozzá: jellemzően nem bocsátanak 
ki kötvényeket, és csak korlátozottan 
férnek hozzá a tőzsdékhez és nagy 
intézményi befektetőkhöz. A kkv-k és a 
szociális vállalkozások esetében egyre 
gyakoribbak az innovatív megoldások, 
például a vállalkozások alkalmazottak 
általi felvásárlása vagy tulajdoni hányad 
szerzése a vállalkozásokban. Azon kkv-k 
esetében, amelyek tevékenysége 
immateriális javakra összpontosul, még 
nagyobb nehézséget jelent a 
finanszírozáshoz jutás. Az uniós kkv-k 
nagymértékben támaszkodnak a bankokra 
és az idegen tőkével történő 
finanszírozásra, amely banki 
folyószámlahitelek, bankhitelek vagy 
lízing formájában valósul meg. A fenti 
kihívásokkal szembesülő kkv-k – 
finanszírozáshoz jutásuk megkönnyítése és 
diverzifikáltabb finanszírozási források 
biztosítása révén történő – támogatására 
van szükség ahhoz, hogy a kkv-k 
könnyebben tudják finanszírozni a 
vállalkozás létrehozásával, növekedésével, 
az innovációval és a fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos költségeket, 
biztosítani tudják versenyképességüket, 
talpon tudjanak maradni gazdasági sokk 
esetén, továbbá így biztosítható, hogy a 
gazdaság és a pénzügyi rendszer recesszió 
esetén reziliensebb legyen, és a kkv-k 
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képesek legyenek munkahelyek és a 
társadalmi jóllét megteremtésére. Ez a 
rendelet kiegészíti a tőkepiaci unió 
keretében már elindított 
kezdeményezéseket is. Az InvestEU 
Alapnak tehát a sikeres uniós programokra, 
például a vállalkozások versenyképességét 
és a kis- és középvállalkozásokat segítő 
programra (COSME) kell építenie, és 
forgótőkét és beruházásokat kell 
biztosítania a vállalkozások számára azok 
teljes életciklusa során, biztosítania kell a 
lízingügyletek finanszírozását és 
lehetőséget kell biztosítania a konkrét, 
célzottabb pénzügyi termékekre való 
összpontosításra. Maximalizálnia kell 
továbbá a köz- és magánszférabeli 
pénzügyi eszközök, például a kkv-k első 
nyilvános részvénykibocsátását (IPO) 
támogató alap kapacitását, amelynek célja 
a kkv-k támogatása azáltal, hogy több 
magán- és állami tőkét irányít 
mindenekelőtt a stratégiai vállalatok felé.

képesek legyenek munkahelyek és a 
társadalmi jóllét megteremtésére. Ez a 
rendelet kiegészíti a tőkepiaci unió 
keretében már elindított 
kezdeményezéseket is. Az InvestEU 
Alapnak tehát a sikeres uniós programokra, 
például a vállalkozások versenyképességét 
és a kis- és középvállalkozásokat segítő 
programra (COSME) kell építenie, és 
forgótőkét és beruházásokat kell 
biztosítania a vállalkozások számára azok 
teljes életciklusa során, biztosítania kell a 
lízingügyletek finanszírozását és 
lehetőséget kell biztosítania a konkrét, 
célzottabb pénzügyi termékekre való 
összpontosításra. Maximalizálnia kell 
továbbá a köz- és magánszférabeli 
pénzügyi eszközök, például a kkv-k első 
nyilvános részvénykibocsátását (IPO) 
támogató alap kapacitását, amelynek célja 
a kkv-k támogatása azáltal, hogy több 
magán- és állami tőkét irányít 
mindenekelőtt a stratégiai vállalatok felé. 
Ugyancsak foglalkozni kell a nemek 
közötti különbségekkel, hiszen a nők 
kreativitása és vállalkozói potenciálja 
kiaknázatlan növekedési és 
munkahelyteremtési forrást jelent, amely 
további fejlesztésre szorul. Jóllehet a nők 
az európai össznépesség 52%-át teszik ki, 
az uniós önálló vállalkozóknak csupán 
34,4%-át, az induló innovatív 
vállalkozásoknak pedig csupán 30%-át 
képviselik.

Or. en

Módosítás 145
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kkv-k teszik ki az Unióban a 
vállalkozások több mint 99 %-át, gazdasági 

(21) A kkv-k teszik ki az Unióban a 
vállalkozások több mint 99 %-át, gazdasági 
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értékük jelentős és alapvető fontosságú. 
Nehezen jutnak azonban finanszírozáshoz 
a befektetők által feltételezett nagy 
kockázat vagy a megfelelő biztosíték 
hiánya miatt. További kihívást jelent, hogy 
a kkv-knak és a szociális vállalkozásoknak 
meg kell őrizniük versenyképességüket, és 
ennek érdekében intézkedéseket kell 
tenniük a digitalizáció, a nemzetköziesítés, 
a körforgásos gazdaság logikájának 
megfelelő átalakulás és az innovációs 
tevékenységek terén, és fokozniuk kell 
alkalmazottaik készségszintjét. Emellett a 
nagyobb vállalkozásokkal összehasonlítva 
a kkv-k és a szociális vállalkozások 
finanszírozási források szűkebb köréhez 
férnek hozzá: jellemzően nem bocsátanak 
ki kötvényeket, és csak korlátozottan 
férnek hozzá a tőzsdékhez és nagy 
intézményi befektetőkhöz. A kkv-k és a 
szociális vállalkozások esetében egyre 
gyakoribbak az innovatív megoldások, 
például a vállalkozások alkalmazottak 
általi felvásárlása vagy tulajdoni hányad 
szerzése a vállalkozásokban. Azon kkv-k 
esetében, amelyek tevékenysége 
immateriális javakra összpontosul, még 
nagyobb nehézséget jelent a 
finanszírozáshoz jutás. Az uniós kkv-k 
nagymértékben támaszkodnak a bankokra 
és az idegen tőkével történő 
finanszírozásra, amely banki 
folyószámlahitelek, bankhitelek vagy 
lízing formájában valósul meg. A fenti 
kihívásokkal szembesülő kkv-k – 
finanszírozáshoz jutásuk megkönnyítése és 
diverzifikáltabb finanszírozási források 
biztosítása révén történő – támogatására 
van szükség ahhoz, hogy a kkv-k 
könnyebben tudják finanszírozni a 
vállalkozás létrehozásával, növekedésével, 
az innovációval és a fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos költségeket, 
biztosítani tudják versenyképességüket, 
talpon tudjanak maradni gazdasági sokk 
esetén, továbbá így biztosítható, hogy a 
gazdaság és a pénzügyi rendszer recesszió 
esetén reziliensebb legyen, és a kkv-k 
képesek legyenek munkahelyek és a 

értékük jelentős és alapvető fontosságú, 
ennélfogva külön hangsúlyt kell helyezni 
rájuk az InvestEU program keretében. 
Nehezen jutnak azonban finanszírozáshoz 
a befektetők által feltételezett nagy 
kockázat vagy a megfelelő biztosíték 
hiánya miatt. További kihívást jelent, hogy 
a kkv-knak és a szociális vállalkozásoknak 
meg kell őrizniük versenyképességüket, és 
ennek érdekében intézkedéseket kell 
tenniük a digitalizáció, a nemzetközivé 
válás, a körforgásos gazdaság logikájának 
megfelelő átalakulás és az innovációs 
tevékenységek terén, és fokozniuk kell 
alkalmazottaik készségszintjét. A Covid19-
válság különös hatással volt a kkv-kra, a 
jelentések szerint az uniós kkv-knak akár 
90%-át is érintette gazdaságilag, 
nevezetesen a szolgáltatási szektorban, a 
gyártásban, az építőiparban, az 
idegenforgalomban, valamint és a 
kulturális és a kreatív ágazatban. Emellett 
a nagyobb vállalkozásokkal 
összehasonlítva a kkv-k és a szociális 
vállalkozások finanszírozási források 
szűkebb köréhez férnek hozzá: jellemzően 
nem bocsátanak ki kötvényeket, és csak 
korlátozottan férnek hozzá a tőzsdékhez és 
nagy intézményi befektetőkhöz. A kkv-k és 
a szociális vállalkozások esetében egyre 
gyakoribbak az innovatív megoldások, 
például a vállalkozások alkalmazottak 
általi felvásárlása vagy tulajdoni hányad 
szerzése a vállalkozásokban. Azon kkv-k 
esetében, amelyek tevékenysége 
immateriális javakra összpontosul, még 
nagyobb nehézséget jelent a 
finanszírozáshoz jutás. Az uniós kkv-k 
nagymértékben támaszkodnak a bankokra 
és az idegen tőkével történő 
finanszírozásra, amely banki 
folyószámlahitelek, bankhitelek vagy 
lízing formájában valósul meg. A fenti 
kihívásokkal szembesülő kkv-k – 
finanszírozáshoz jutásuk megkönnyítése és 
diverzifikáltabb finanszírozási források 
biztosítása révén történő – támogatására 
van szükség ahhoz, hogy a kkv-k 
könnyebben tudják finanszírozni a 
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társadalmi jóllét megteremtésére. Ez a 
rendelet kiegészíti a tőkepiaci unió 
keretében már elindított 
kezdeményezéseket is. Az InvestEU 
Alapnak tehát a sikeres uniós programokra, 
például a vállalkozások versenyképességét 
és a kis- és középvállalkozásokat segítő 
programra (COSME) kell építenie, és 
forgótőkét és beruházásokat kell 
biztosítania a vállalkozások számára azok 
teljes életciklusa során, biztosítania kell a 
lízingügyletek finanszírozását és 
lehetőséget kell biztosítania a konkrét, 
célzottabb pénzügyi termékekre való 
összpontosításra. Maximalizálnia kell 
továbbá a köz- és magánszférabeli 
pénzügyi eszközök, például a kkv-k első 
nyilvános részvénykibocsátását (IPO) 
támogató alap kapacitását, amelynek célja 
a kkv-k támogatása azáltal, hogy több 
magán- és állami tőkét irányít 
mindenekelőtt a stratégiai vállalatok felé.

vállalkozás létrehozásával, növekedésével, 
az innovációval és a fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos költségeket, 
biztosítani tudják versenyképességüket, 
talpon tudjanak maradni gazdasági sokk 
esetén, továbbá így biztosítható, hogy a 
gazdaság és a pénzügyi rendszer recesszió 
esetén reziliensebb legyen, és a kkv-k 
képesek legyenek munkahelyek és a 
társadalmi jóllét megteremtésére. Ez a 
rendelet kiegészíti a tőkepiaci unió 
keretében már elindított 
kezdeményezéseket is. Az InvestEU 
Alapnak tehát a sikeres uniós programokra, 
például a vállalkozások versenyképességét 
és a kis- és középvállalkozásokat segítő 
programra (COSME) kell építenie, és 
forgótőkét és beruházásokat kell 
biztosítania a vállalkozások számára azok 
teljes életciklusa során, biztosítania kell a 
lízingügyletek finanszírozását és 
lehetőséget kell biztosítania a konkrét, 
célzottabb pénzügyi termékekre való 
összpontosításra. Maximalizálnia kell 
továbbá a köz- és magánszférabeli 
pénzügyi eszközök, például a kkv-k első 
nyilvános részvénykibocsátását (IPO) 
támogató alap kapacitását, amelynek célja 
a kkv-k támogatása azáltal, hogy több 
magán- és állami tőkét irányít 
mindenekelőtt a stratégiai vállalatok felé.

Or. en

Módosítás 146
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kkv-k teszik ki az Unióban a 
vállalkozások több mint 99 %-át, gazdasági 
értékük jelentős és alapvető fontosságú. 
Nehezen jutnak azonban finanszírozáshoz 
a befektetők által feltételezett nagy 

(21) A kkv-k teszik ki az Unióban a 
vállalkozások több mint 99 %-át, gazdasági 
értékük jelentős és alapvető fontosságú. 
Nehezen jutnak azonban finanszírozáshoz 
a befektetők által feltételezett nagy 
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kockázat vagy a megfelelő biztosíték 
hiánya miatt. További kihívást jelent, hogy 
a kkv-knak és a szociális vállalkozásoknak 
meg kell őrizniük versenyképességüket, és 
ennek érdekében intézkedéseket kell 
tenniük a digitalizáció, a nemzetköziesítés, 
a körforgásos gazdaság logikájának 
megfelelő átalakulás és az innovációs 
tevékenységek terén, és fokozniuk kell 
alkalmazottaik készségszintjét. Emellett a 
nagyobb vállalkozásokkal összehasonlítva 
a kkv-k és a szociális vállalkozások 
finanszírozási források szűkebb köréhez 
férnek hozzá: jellemzően nem bocsátanak 
ki kötvényeket, és csak korlátozottan 
férnek hozzá a tőzsdékhez és nagy 
intézményi befektetőkhöz. A kkv-k és a 
szociális vállalkozások esetében egyre 
gyakoribbak az innovatív megoldások, 
például a vállalkozások alkalmazottak 
általi felvásárlása vagy tulajdoni hányad 
szerzése a vállalkozásokban. Azon kkv-k 
esetében, amelyek tevékenysége 
immateriális javakra összpontosul, még 
nagyobb nehézséget jelent a 
finanszírozáshoz jutás. Az uniós kkv-k 
nagymértékben támaszkodnak a bankokra 
és az idegen tőkével történő 
finanszírozásra, amely banki 
folyószámlahitelek, bankhitelek vagy 
lízing formájában valósul meg. A fenti 
kihívásokkal szembesülő kkv-k – 
finanszírozáshoz jutásuk megkönnyítése és 
diverzifikáltabb finanszírozási források 
biztosítása révén történő – támogatására 
van szükség ahhoz, hogy a kkv-k 
könnyebben tudják finanszírozni a 
vállalkozás létrehozásával, növekedésével, 
az innovációval és a fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos költségeket, 
biztosítani tudják versenyképességüket, 
talpon tudjanak maradni gazdasági sokk 
esetén, továbbá így biztosítható, hogy a 
gazdaság és a pénzügyi rendszer recesszió 
esetén reziliensebb legyen, és a kkv-k 
képesek legyenek munkahelyek és a 
társadalmi jóllét megteremtésére. Ez a 
rendelet kiegészíti a tőkepiaci unió 
keretében már elindított 

kockázat vagy a megfelelő biztosíték 
hiánya miatt. További kihívást jelent, hogy 
a kkv-knak és a szociális vállalkozásoknak 
meg kell őrizniük versenyképességüket, és 
ennek érdekében intézkedéseket kell 
tenniük a digitalizáció, a nemzetköziesítés, 
a körforgásos gazdaság logikájának 
megfelelő átalakulás és az innovációs 
tevékenységek terén, és fokozniuk kell 
alkalmazottaik készségszintjét. Emellett a 
nagyobb vállalkozásokkal összehasonlítva 
a kkv-k és a szociális vállalkozások 
finanszírozási források szűkebb köréhez 
férnek hozzá: jellemzően nem bocsátanak 
ki kötvényeket, és csak korlátozottan 
férnek hozzá a tőzsdékhez és nagy 
intézményi befektetőkhöz. A kkv-k és a 
szociális vállalkozások esetében egyre 
gyakoribbak az innovatív megoldások, 
például a vállalkozások alkalmazottak 
általi felvásárlása vagy tulajdoni hányad 
szerzése a vállalkozásokban. Azon kkv-k 
esetében, amelyek tevékenysége 
immateriális javakra összpontosul, még 
nagyobb nehézséget jelent a 
finanszírozáshoz jutás. Az uniós kkv-k 
nagymértékben támaszkodnak a bankokra 
és az idegen tőkével történő 
finanszírozásra, amely banki 
folyószámlahitelek, bankhitelek vagy 
lízing formájában valósul meg. A fenti 
kihívásokkal szembesülő kkv-k – 
finanszírozáshoz jutásuk megkönnyítése és 
diverzifikáltabb finanszírozási források 
biztosítása révén történő – támogatására 
van szükség ahhoz, hogy a kkv-k 
könnyebben tudják finanszírozni a 
vállalkozás létrehozásával, növekedésével, 
az innovációval és a fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos költségeket, 
biztosítani tudják versenyképességüket, 
talpon tudjanak maradni gazdasági sokk 
esetén, továbbá így biztosítható, hogy a 
gazdaság és a pénzügyi rendszer recesszió 
esetén reziliensebb legyen, és a kkv-k 
képesek legyenek munkahelyek és a 
társadalmi jóllét megteremtésére. Ez a 
rendelet kiegészíti a tőkepiaci unió 
keretében már elindított 
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kezdeményezéseket is. Az InvestEU 
Alapnak tehát a sikeres uniós programokra, 
például a vállalkozások versenyképességét 
és a kis- és középvállalkozásokat segítő 
programra (COSME) kell építenie, és 
forgótőkét és beruházásokat kell 
biztosítania a vállalkozások számára azok 
teljes életciklusa során, biztosítania kell a 
lízingügyletek finanszírozását és 
lehetőséget kell biztosítania a konkrét, 
célzottabb pénzügyi termékekre való 
összpontosításra. Maximalizálnia kell 
továbbá a köz- és magánszférabeli 
pénzügyi eszközök, például a kkv-k első 
nyilvános részvénykibocsátását (IPO) 
támogató alap kapacitását, amelynek célja 
a kkv-k támogatása azáltal, hogy több 
magán- és állami tőkét irányít 
mindenekelőtt a stratégiai vállalatok felé.

kezdeményezéseket is. Az InvestEU 
Alapnak tehát a sikeres uniós programokra, 
például a vállalkozások versenyképességét 
és a kis- és középvállalkozásokat segítő 
programra (COSME) kell építenie, és 
forgótőkét és beruházásokat kell 
biztosítania a vállalkozások számára azok 
teljes életciklusa során, biztosítania kell a 
lízingügyletek finanszírozását és 
lehetőséget kell biztosítania a konkrét, 
célzottabb pénzügyi termékekre való 
összpontosításra.

Or. en

Módosítás 147
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kkv-k teszik ki az Unióban a 
vállalkozások több mint 99 %-át, gazdasági 
értékük jelentős és alapvető fontosságú. 
Nehezen jutnak azonban finanszírozáshoz 
a befektetők által feltételezett nagy 
kockázat vagy a megfelelő biztosíték 
hiánya miatt. További kihívást jelent, hogy 
a kkv-knak és a szociális vállalkozásoknak 
meg kell őrizniük versenyképességüket, és 
ennek érdekében intézkedéseket kell 
tenniük a digitalizáció, a nemzetköziesítés, 
a körforgásos gazdaság logikájának 
megfelelő átalakulás és az innovációs 
tevékenységek terén, és fokozniuk kell 
alkalmazottaik készségszintjét. Emellett a 
nagyobb vállalkozásokkal összehasonlítva 

(21) A kkv-k teszik ki az Unióban a 
vállalkozások több mint 99 %-át, gazdasági 
értékük jelentős és alapvető fontosságú. 
Jelentős nehézségekkel szembesülnek 
azonban a finanszírozáshoz jutás terén, 
valamint a finanszírozáshoz jutás során a 
befektetők által feltételezett nagy kockázat 
vagy a megfelelő biztosíték hiánya miatt, 
amely kedvezőtlen hatással van a 
foglalkoztatási szintre és a munka 
színvonalára. További kihívást jelent, 
hogy a kkv-knak és a szociális 
vállalkozásoknak meg kell őrizniük 
versenyképességüket, és ennek érdekében 
intézkedéseket kell tenniük a digitalizáció, 
a nemzetköziesítés, a körforgásos gazdaság 
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a kkv-k és a szociális vállalkozások 
finanszírozási források szűkebb köréhez 
férnek hozzá: jellemzően nem bocsátanak 
ki kötvényeket, és csak korlátozottan 
férnek hozzá a tőzsdékhez és nagy 
intézményi befektetőkhöz. A kkv-k és a 
szociális vállalkozások esetében egyre 
gyakoribbak az innovatív megoldások, 
például a vállalkozások alkalmazottak 
általi felvásárlása vagy tulajdoni hányad 
szerzése a vállalkozásokban. Azon kkv-k 
esetében, amelyek tevékenysége 
immateriális javakra összpontosul, még 
nagyobb nehézséget jelent a 
finanszírozáshoz jutás. Az uniós kkv-k 
nagymértékben támaszkodnak a bankokra 
és az idegen tőkével történő 
finanszírozásra, amely banki 
folyószámlahitelek, bankhitelek vagy 
lízing formájában valósul meg. A fenti 
kihívásokkal szembesülő kkv-k – 
finanszírozáshoz jutásuk megkönnyítése és 
diverzifikáltabb finanszírozási források 
biztosítása révén történő – támogatására 
van szükség ahhoz, hogy a kkv-k 
könnyebben tudják finanszírozni a 
vállalkozás létrehozásával, növekedésével, 
az innovációval és a fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos költségeket, 
biztosítani tudják versenyképességüket, 
talpon tudjanak maradni gazdasági sokk 
esetén, továbbá így biztosítható, hogy a 
gazdaság és a pénzügyi rendszer recesszió 
esetén reziliensebb legyen, és a kkv-k 
képesek legyenek munkahelyek és a 
társadalmi jóllét megteremtésére. Ez a 
rendelet kiegészíti a tőkepiaci unió 
keretében már elindított 
kezdeményezéseket is. Az InvestEU 
Alapnak tehát a sikeres uniós programokra, 
például a vállalkozások versenyképességét 
és a kis- és középvállalkozásokat segítő 
programra (COSME) kell építenie, és 
forgótőkét és beruházásokat kell 
biztosítania a vállalkozások számára azok 
teljes életciklusa során, biztosítania kell a 
lízingügyletek finanszírozását és 
lehetőséget kell biztosítania a konkrét, 
célzottabb pénzügyi termékekre való 

logikájának megfelelő átalakulás és az 
innovációs tevékenységek terén, és 
fokozniuk kell alkalmazottaik 
készségszintjét. Emellett a nagyobb 
vállalkozásokkal összehasonlítva a kkv-k 
és a szociális vállalkozások finanszírozási 
források szűkebb köréhez férnek hozzá: 
jellemzően nem bocsátanak ki kötvényeket, 
és csak korlátozottan férnek hozzá a 
tőzsdékhez és nagy intézményi 
befektetőkhöz. A kkv-k és a szociális 
vállalkozások esetében egyre gyakoribbak 
az innovatív megoldások, például a 
vállalkozások alkalmazottak általi 
felvásárlása vagy tulajdoni hányad szerzése 
a vállalkozásokban. Azon kkv-k esetében, 
amelyek tevékenysége immateriális javakra 
összpontosul, még nagyobb nehézséget 
jelent a finanszírozáshoz jutás. Az uniós 
kkv-k nagymértékben támaszkodnak a 
bankokra és az idegen tőkével történő 
finanszírozásra, amely banki 
folyószámlahitelek, bankhitelek vagy 
lízing formájában valósul meg. A fenti 
kihívásokkal szembesülő kkv-k – 
finanszírozáshoz jutásuk megkönnyítése és 
diverzifikáltabb finanszírozási források 
biztosítása révén történő – támogatására 
van szükség ahhoz, hogy a kkv-k 
könnyebben tudják finanszírozni a 
vállalkozás létrehozásával, növekedésével, 
az innovációval és a fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos költségeket, 
biztosítani tudják versenyképességüket, 
talpon tudjanak maradni gazdasági sokk 
esetén, továbbá így biztosítható, hogy a 
gazdaság és a pénzügyi rendszer recesszió 
esetén reziliensebb legyen, valamint 
fenntartsák és javítsák a kkv-k azon 
képességét, hogy magas színvonalú 
munkahelyeket teremtsenek és 
előmozdítsák a társadalmi jóllétet. Ez a 
rendelet kiegészíti a tőkepiaci unió 
keretében már elindított 
kezdeményezéseket is. Az InvestEU 
Alapnak tehát a sikeres uniós programokra, 
például a vállalkozások versenyképességét 
és a kis- és középvállalkozásokat segítő 
programra (COSME) kell építenie, és 
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összpontosításra. Maximalizálnia kell 
továbbá a köz- és magánszférabeli 
pénzügyi eszközök, például a kkv-k első 
nyilvános részvénykibocsátását (IPO) 
támogató alap kapacitását, amelynek célja 
a kkv-k támogatása azáltal, hogy több 
magán- és állami tőkét irányít 
mindenekelőtt a stratégiai vállalatok felé.

forgótőkét és beruházásokat kell 
biztosítania a vállalkozások számára azok 
teljes életciklusa során, biztosítania kell a 
lízingügyletek finanszírozását és 
lehetőséget kell biztosítania a konkrét, 
célzottabb pénzügyi termékekre való 
összpontosításra. Maximalizálnia kell 
továbbá a köz- és magánszférabeli 
pénzügyi eszközök, például a kkv-k első 
nyilvános részvénykibocsátását (IPO) 
támogató alap kapacitását, amelynek célja 
a kkv-k támogatása azáltal, hogy több 
magán- és állami tőkét irányít 
mindenekelőtt a stratégiai vállalatok felé.

Or. en

Módosítás 148
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kkv-k teszik ki az Unióban a 
vállalkozások több mint 99 %-át, gazdasági 
értékük jelentős és alapvető fontosságú. 
Nehezen jutnak azonban finanszírozáshoz 
a befektetők által feltételezett nagy 
kockázat vagy a megfelelő biztosíték 
hiánya miatt. További kihívást jelent, hogy 
a kkv-knak és a szociális vállalkozásoknak 
meg kell őrizniük versenyképességüket, és 
ennek érdekében intézkedéseket kell 
tenniük a digitalizáció, a nemzetköziesítés, 
a körforgásos gazdaság logikájának 
megfelelő átalakulás és az innovációs 
tevékenységek terén, és fokozniuk kell 
alkalmazottaik készségszintjét. Emellett a 
nagyobb vállalkozásokkal összehasonlítva 
a kkv-k és a szociális vállalkozások 
finanszírozási források szűkebb köréhez 
férnek hozzá: jellemzően nem bocsátanak 
ki kötvényeket, és csak korlátozottan 
férnek hozzá a tőzsdékhez és nagy 
intézményi befektetőkhöz. A kkv-k és a 

(21) A kkv-k teszik ki az Unióban a 
vállalkozások több mint 99 %-át, gazdasági 
értékük jelentős és alapvető fontosságú. 
Nehezen jutnak azonban finanszírozáshoz 
a befektetők által feltételezett nagy 
kockázat vagy a megfelelő biztosíték 
hiánya miatt. Ezenkívül kedvezőtlen 
hatással van a foglalkoztatási szintre és a 
munka színvonalára. További kihívást 
jelent, hogy a kkv-knak és a szociális 
vállalkozásoknak meg kell őrizniük 
versenyképességüket, és ennek érdekében 
intézkedéseket kell tenniük a digitalizáció, 
a nemzetköziesítés, a körforgásos gazdaság 
logikájának megfelelő átalakulás és az 
innovációs tevékenységek terén, és 
fokozniuk kell alkalmazottaik 
készségszintjét. Emellett a nagyobb 
vállalkozásokkal összehasonlítva a kkv-k 
és a szociális vállalkozások finanszírozási 
források szűkebb köréhez férnek hozzá: 
jellemzően nem bocsátanak ki kötvényeket, 
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szociális vállalkozások esetében egyre 
gyakoribbak az innovatív megoldások, 
például a vállalkozások alkalmazottak 
általi felvásárlása vagy tulajdoni hányad 
szerzése a vállalkozásokban. Azon kkv-k 
esetében, amelyek tevékenysége 
immateriális javakra összpontosul, még 
nagyobb nehézséget jelent a 
finanszírozáshoz jutás. Az uniós kkv-k 
nagymértékben támaszkodnak a bankokra 
és az idegen tőkével történő 
finanszírozásra, amely banki 
folyószámlahitelek, bankhitelek vagy 
lízing formájában valósul meg. A fenti 
kihívásokkal szembesülő kkv-k – 
finanszírozáshoz jutásuk megkönnyítése és 
diverzifikáltabb finanszírozási források 
biztosítása révén történő – támogatására 
van szükség ahhoz, hogy a kkv-k 
könnyebben tudják finanszírozni a 
vállalkozás létrehozásával, növekedésével, 
az innovációval és a fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos költségeket, 
biztosítani tudják versenyképességüket, 
talpon tudjanak maradni gazdasági sokk 
esetén, továbbá így biztosítható, hogy a 
gazdaság és a pénzügyi rendszer recesszió 
esetén reziliensebb legyen, és a kkv-k 
képesek legyenek munkahelyek és a 
társadalmi jóllét megteremtésére. Ez a 
rendelet kiegészíti a tőkepiaci unió 
keretében már elindított 
kezdeményezéseket is. Az InvestEU 
Alapnak tehát a sikeres uniós programokra, 
például a vállalkozások versenyképességét 
és a kis- és középvállalkozásokat segítő 
programra (COSME) kell építenie, és 
forgótőkét és beruházásokat kell 
biztosítania a vállalkozások számára azok 
teljes életciklusa során, biztosítania kell a 
lízingügyletek finanszírozását és 
lehetőséget kell biztosítania a konkrét, 
célzottabb pénzügyi termékekre való 
összpontosításra. Maximalizálnia kell 
továbbá a köz- és magánszférabeli 
pénzügyi eszközök, például a kkv-k első 
nyilvános részvénykibocsátását (IPO) 
támogató alap kapacitását, amelynek célja 
a kkv-k támogatása azáltal, hogy több 

és csak korlátozottan férnek hozzá a 
tőzsdékhez és nagy intézményi 
befektetőkhöz. A kkv-k és a szociális 
vállalkozások esetében egyre gyakoribbak 
az innovatív megoldások, például a 
vállalkozások alkalmazottak általi 
felvásárlása vagy tulajdoni hányad szerzése 
a vállalkozásokban. Azon kkv-k esetében, 
amelyek tevékenysége immateriális javakra 
összpontosul, még nagyobb nehézséget 
jelent a finanszírozáshoz jutás. Az uniós 
kkv-k nagymértékben támaszkodnak a 
bankokra és az idegen tőkével történő 
finanszírozásra, amely banki 
folyószámlahitelek, bankhitelek vagy 
lízing formájában valósul meg. A fenti 
kihívásokkal szembesülő kkv-k – 
finanszírozáshoz jutásuk megkönnyítése és 
diverzifikáltabb finanszírozási források 
biztosítása révén történő – támogatására 
van szükség ahhoz, hogy a kkv-k 
könnyebben tudják finanszírozni a 
vállalkozás létrehozásával, növekedésével, 
az innovációval és a fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos költségeket, 
biztosítani tudják versenyképességüket, 
talpon tudjanak maradni gazdasági sokk 
esetén, továbbá így biztosítható, hogy a 
gazdaság és a pénzügyi rendszer recesszió 
esetén reziliensebb legyen, és a kkv-k 
képesek legyenek munkahelyek és a 
társadalmi jóllét megteremtésére. Ez a 
rendelet kiegészíti a tőkepiaci unió 
keretében már elindított 
kezdeményezéseket is. Az InvestEU 
Alapnak tehát a sikeres uniós programokra, 
például a vállalkozások versenyképességét 
és a kis- és középvállalkozásokat segítő 
programra (COSME) kell építenie, és 
forgótőkét és beruházásokat kell 
biztosítania a vállalkozások számára azok 
teljes életciklusa során, biztosítania kell a 
lízingügyletek finanszírozását és 
lehetőséget kell biztosítania a konkrét, 
célzottabb pénzügyi termékekre való 
összpontosításra. Maximalizálnia kell 
továbbá a köz- és magánszférabeli 
pénzügyi eszközök, például a kkv-k első 
nyilvános részvénykibocsátását (IPO) 
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magán- és állami tőkét irányít 
mindenekelőtt a stratégiai vállalatok felé.

támogató alap kapacitását, amelynek célja 
a kkv-k támogatása azáltal, hogy több 
magán- és állami tőkét irányít 
mindenekelőtt a stratégiai vállalatok felé.

Or. en

Módosítás 149
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az EUMSZ 8. cikke megállapítja, 
hogy a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésének elvét az összes uniós 
tevékenységben alkalmazni kell. A nemek 
közötti egyenlőség megfelelő 
érvényesítéséhez elegendő erőforrásról 
kell gondoskodni, és biztosítani kell a 
nemek közötti egyenlőség előmozdítását és 
a nemi alapú megkülönböztetés elleni 
küzdelmet szolgáló költségvetési sorok 
átláthatóságát. Az InvestEU programnak 
valamennyi munka- és döntéshozatali 
folyamatába be kell illesztenie a nemi 
dimenziót, gondoskodnia kell arról, hogy 
a bizottságok és a projektcsapatok 
összetétele nemi szempontból 
kiegyensúlyozott legyen, és biztosítania 
kell, hogy az alap végrehajtása 
hozzájáruljon a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítésére vonatkozó 
uniós követelményeknek megfelelően. Az 
InvestEU program keretében 
finanszírozott projekteknek elő kell 
mozdítaniuk a nők és férfiak közötti 
egyenlőséget, különösen a kutatás és az 
innováció területén, és e célból kezelni 
kell a férfiak és nők közötti aránytalanság 
hátterében álló okokat, fel kell tárni a női 
és a férfi kutatókban rejlő minden 
lehetőséget, a kutatási és az innovációs 
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tartalmak esetében figyelembe kell venni a 
nemi dimenziót, valamint különös 
figyelmet kell fordítani arra, hogy az 
értékelő testületekben és az egyéb érintett 
tanácsadó és szakértői testületekben 
biztosítsák a nemek közötti egyensúlyt. Az 
Európai Unióról szóló szerződés 2. és 
3. cikkében, az EUMSZ 8. cikkében, 
valamint a férfiak és nők közötti 
esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 
elvének a foglalkoztatás és munkavégzés 
területén történő megvalósításáról szóló 
2006/54/EK irányelvben megállapítottak 
szerint a tevékenységek keretében a nők és 
a férfiak közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos elvek végrehajtására is 
törekedni kell.

Or. en

Módosítás 150
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Ahogyan az Európa szociális 
dimenziójáról szóló, 2017. április 26-i 
bizottsági vitaanyagban, a szociális jogok 
európai pillérének létrehozásáról szóló 
közleményben, a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményre vonatkozó uniós keretben, 
valamint a méltányos átállást szolgáló erős 
szociális Európáról szóló, 2020. január 14-i 
közleményben megállapításra került, a 
befogadóbb és méltányosabb Unió 
létrehozását kiemelt feladatként kell 
kezelni, hogy Európában meg lehessen 
szüntetni az egyenlőtlenséget és elő 
lehessen mozdítani a társadalmi 
befogadásra irányuló szakpolitikákat. Az 
esélyegyenlőtlenség mindenekelőtt az 
oktatáshoz, képzéshez, kultúrához, 

(22) Ahogyan az Európa szociális 
dimenziójáról szóló, 2017. április 26-i 
bizottsági vitaanyagban, a szociális jogok 
európai pillérének létrehozásáról szóló 
közleményben, a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményre vonatkozó uniós keretben, 
valamint a méltányos átállást szolgáló erős 
szociális Európáról szóló, 2020. január 14-i 
közleményben megállapításra került, a 
befogadóbb és méltányosabb Unió 
létrehozását kiemelt feladatként kell 
kezelni, hogy Európában meg lehessen 
szüntetni az egyenlőtlenséget és elő 
lehessen mozdítani a társadalmi 
befogadásra irányuló szakpolitikákat. Az 
esélyegyenlőtlenség mindenekelőtt az 
oktatáshoz, képzéshez, kultúrához, 
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foglalkoztatáshoz, egészségügyi ellátáshoz 
és a szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést érinti. A társadalmi tőkére, 
készségekre és humántőkére épülő 
gazdaságra, valamint a lakosság 
veszélyeztetett csoportjainak társadalomba 
való integrálására irányuló beruházások – 
különösen ha uniós szinten összehangolják 
őket – megerősíthetik a gazdasági 
lehetőségeket. Az InvestEU Alapot fel kell 
használni: az oktatásba és képzésbe való 
beruházások támogatására – beleértve a 
munkavállalók átképzését és 
továbbképzését is, többek között a nagy 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaságtól függő, 
valamint a karbonszegény gazdaságra való 
strukturális átállás által érintett régiókban. 
Az Alapot fel kell használni továbbá olyan 
projektek támogatására, amelyek – 
különösen a szakképzetlen és tartósan 
munkanélküli személyek körében – a 
foglalkoztatás valamennyi régióban történő 
növelése révén pozitív társadalmi hatással 
járnak és megerősítik a társadalmi 
befogadást, valamint fel kell használni a 
helyzet javítására a nemek közötti 
egyenlőség, az esélyegyenlőség, a 
megkülönböztetésmentesség, az 
akadálymentesség, a nemzedékek közötti 
szolidaritás, az egészségügyi és a szociális 
szolgáltatási ágazat, a szociális lakhatás, a 
hajléktalanság, a digitális társadalmi 
befogadás, a közösségfejlesztés, a fiatalok 
társadalmi szerepe és helye, valamint a 
kiszolgáltatott személyek, köztük a 
harmadik országbeli állampolgárok 
tekintetében. Az InvestEU programnak 
támogatnia kell a társadalmi célú európai 
kultúrális és kreatív tevékenységeket is.

foglalkoztatáshoz, egészségügyi ellátáshoz 
és a szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést érinti. A társadalmi tőkére, 
készségekre és humántőkére épülő 
gazdaságra, valamint a lakosság 
veszélyeztetett csoportjainak társadalmi 
befogadására irányuló beruházások – 
különösen ha uniós szinten összehangolják 
őket – megerősíthetik a gazdasági 
lehetőségeket. Az InvestEU Alapot fel kell 
használni: az oktatásba és képzésbe való 
beruházások támogatására – beleértve a 
munkavállalók átképzését és 
továbbképzését, illetve a vállalkozói 
ismeretek oktatását is, többek között a 
nagy szén-dioxid-kibocsátású gazdaságtól 
függő, valamint a karbonszegény 
gazdaságra való strukturális átállás által 
érintett régiókban –, továbbá a digitális 
jövő szempontjából döntő fontosságú 
ágazatokban a foglalkoztatási lehetőségek 
javítására. Az Alapot fel kell használni 
továbbá olyan projektek támogatására, 
amelyek – különösen a szakképzetlen, a 
tartósan munkanélküli és az 
alulfoglalkoztatott személyek körében – a 
foglalkoztatás valamennyi régióban történő 
növelése révén pozitív társadalmi hatással 
járnak, többek között elősegítik a 
nemzedékek közötti megértését, 
megerősítik a társadalmi befogadást, 
valamint fel kell használni a nemek közötti 
egyenlőség javítására azáltal, hogy kezelik 
a munkaerőpiaci szegregációt, 
megszüntetik a nemek közötti 
foglalkoztatási, bérezési és 
nyugdíjszakadékot, előmozdítják a munka 
és a magánélet közötti egyensúlyt, továbbá 
javítják a helyzetet az esélyegyenlőség és 
az egyenlő munkahelyi bánásmód, a 
megkülönböztetésmentesség, az 
akadálymentesség, a nemzedékek közötti 
szolidaritás, az egészségügyi és a szociális 
szolgáltatási ágazat, a szociális lakhatás, a 
hajléktalanság, a digitális társadalmi 
befogadás, a közösségfejlesztés, a fiatalok 
társadalmi szerepe és helye, valamint a 
kiszolgáltatott személyek, köztük a 
harmadik országbeli állampolgárok 
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tekintetében. Az InvestEU programnak 
támogatnia kell a társadalmi célú európai 
kulturális és kreatív tevékenységeket is.

Or. en

Módosítás 151
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Ahogyan az Európa szociális 
dimenziójáról szóló, 2017. április 26-i 
bizottsági vitaanyagban, a szociális jogok 
európai pillérének létrehozásáról szóló 
közleményben, a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményre vonatkozó uniós keretben, 
valamint a méltányos átállást szolgáló erős 
szociális Európáról szóló, 2020. január 14-i 
közleményben megállapításra került, a 
befogadóbb és méltányosabb Unió 
létrehozását kiemelt feladatként kell 
kezelni, hogy Európában meg lehessen 
szüntetni az egyenlőtlenséget és elő 
lehessen mozdítani a társadalmi 
befogadásra irányuló szakpolitikákat. Az 
esélyegyenlőtlenség mindenekelőtt az 
oktatáshoz, képzéshez, kultúrához, 
foglalkoztatáshoz, egészségügyi ellátáshoz 
és a szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést érinti. A társadalmi tőkére, 
készségekre és humántőkére épülő 
gazdaságra, valamint a lakosság 
veszélyeztetett csoportjainak társadalomba 
való integrálására irányuló beruházások – 
különösen ha uniós szinten összehangolják 
őket – megerősíthetik a gazdasági 
lehetőségeket. Az InvestEU Alapot fel kell 
használni: az oktatásba és képzésbe való 
beruházások támogatására – beleértve a 
munkavállalók átképzését és 
továbbképzését is, többek között a nagy 

(22) Ahogyan az Európa szociális 
dimenziójáról szóló, 2017. április 26-i 
bizottsági vitaanyagban, a szociális jogok 
európai pillérének létrehozásáról szóló 
közleményben, a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményre vonatkozó uniós keretben, 
valamint a méltányos átállást szolgáló erős 
szociális Európáról szóló, 2020. január 14-i 
közleményben megállapításra került, a 
befogadóbb és méltányosabb Unió 
létrehozását kiemelt feladatként kell 
kezelni, hogy Európában meg lehessen 
szüntetni az egyenlőtlenséget és elő 
lehessen mozdítani a társadalmi 
befogadásra irányuló szakpolitikákat. Az 
esélyegyenlőtlenség mindenekelőtt az 
oktatáshoz, képzéshez, kultúrához, 
foglalkoztatáshoz, egészségügyi ellátáshoz 
és a szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést érinti. A társadalmi tőkére, 
készségekre és humántőkére épülő 
gazdaságra, valamint a lakosság 
veszélyeztetett csoportjainak társadalomba 
való integrálására irányuló beruházások – 
különösen ha uniós szinten összehangolják 
őket – megerősíthetik a gazdasági 
lehetőségeket. Mivel jelentős 
beruházásokra van szükség a szociális 
infrastruktúra, valamint a szociális 
szolgáltatásokat, az egészségügyi 
szolgáltatásokat, az oktatást, a gondozást 
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szén-dioxid-kibocsátású gazdaságtól függő, 
valamint a karbonszegény gazdaságra való 
strukturális átállás által érintett régiókban. 
Az Alapot fel kell használni továbbá olyan 
projektek támogatására, amelyek – 
különösen a szakképzetlen és tartósan 
munkanélküli személyek körében – a 
foglalkoztatás valamennyi régióban történő 
növelése révén pozitív társadalmi hatással 
járnak és megerősítik a társadalmi 
befogadást, valamint fel kell használni a 
helyzet javítására a nemek közötti 
egyenlőség, az esélyegyenlőség, a 
megkülönböztetésmentesség, az 
akadálymentesség, a nemzedékek közötti 
szolidaritás, az egészségügyi és a szociális 
szolgáltatási ágazat, a szociális lakhatás, a 
hajléktalanság, a digitális társadalmi 
befogadás, a közösségfejlesztés, a fiatalok 
társadalmi szerepe és helye, valamint a 
kiszolgáltatott személyek, köztük a 
harmadik országbeli állampolgárok 
tekintetében. Az InvestEU programnak 
támogatnia kell a társadalmi célú európai 
kultúrális és kreatív tevékenységeket is.

és a szociális lakhatást érintő projektek 
esetében, az InvestEU Alapot fel kell 
használni: az oktatásba és képzésbe való 
beruházások támogatására – beleértve a 
munkavállalók átképzését és 
továbbképzését is, többek között a nagy 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaságtól függő, 
valamint a karbonszegény gazdaságra való 
strukturális átállás által érintett régiókban. 
Az Alapot fel kell használni továbbá olyan 
projektek támogatására, amelyek – 
különösen a szakképzetlen és tartósan 
munkanélküli személyek körében – a 
foglalkoztatás valamennyi régióban történő 
növelése révén pozitív társadalmi hatással 
járnak és megerősítik a társadalmi 
befogadást, valamint fel kell használni a 
helyzet javítására a nemek közötti 
egyenlőség, az esélyegyenlőség, a 
megkülönböztetésmentesség, ezen belül is 
a munka és a magánélet közötti 
egyensúlyt és a gondozási feladatok jobb 
megosztását támogató foglalkoztatási 
formák, továbbá az akadálymentesség, a 
nemzedékek közötti szolidaritás, az 
egészségügyi és a szociális szolgáltatási 
ágazat, a szociális lakhatás, a 
hajléktalanság, a digitális társadalmi 
befogadás, a közösségfejlesztés, a fiatalok 
társadalmi szerepe és helye, valamint a 
kiszolgáltatott személyek, köztük a 
harmadik országbeli állampolgárok 
tekintetében. Az InvestEU programnak 
támogatnia kell a társadalmi célú európai 
kulturális és kreatív tevékenységeket is.

Or. en

Módosítás 152
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Ahogyan az Európa szociális (22) Ahogyan az Európa szociális 
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dimenziójáról szóló, 2017. április 26-i 
bizottsági vitaanyagban, a szociális jogok 
európai pillérének létrehozásáról szóló 
közleményben, a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményre vonatkozó uniós keretben, 
valamint a méltányos átállást szolgáló erős 
szociális Európáról szóló, 2020. január 14-i 
közleményben megállapításra került, a 
befogadóbb és méltányosabb Unió 
létrehozását kiemelt feladatként kell 
kezelni, hogy Európában meg lehessen 
szüntetni az egyenlőtlenséget és elő 
lehessen mozdítani a társadalmi 
befogadásra irányuló szakpolitikákat. Az 
esélyegyenlőtlenség mindenekelőtt az 
oktatáshoz, képzéshez, kultúrához, 
foglalkoztatáshoz, egészségügyi ellátáshoz 
és a szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést érinti. A társadalmi tőkére, 
készségekre és humántőkére épülő 
gazdaságra, valamint a lakosság 
veszélyeztetett csoportjainak társadalomba 
való integrálására irányuló beruházások – 
különösen ha uniós szinten összehangolják 
őket – megerősíthetik a gazdasági 
lehetőségeket. Az InvestEU Alapot fel kell 
használni: az oktatásba és képzésbe való 
beruházások támogatására – beleértve a 
munkavállalók átképzését és 
továbbképzését is, többek között a nagy 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaságtól függő, 
valamint a karbonszegény gazdaságra való 
strukturális átállás által érintett régiókban. 
Az Alapot fel kell használni továbbá olyan 
projektek támogatására, amelyek – 
különösen a szakképzetlen és tartósan 
munkanélküli személyek körében – a 
foglalkoztatás valamennyi régióban történő 
növelése révén pozitív társadalmi hatással 
járnak és megerősítik a társadalmi 
befogadást, valamint fel kell használni a 
helyzet javítására a nemek közötti 
egyenlőség, az esélyegyenlőség, a 
megkülönböztetésmentesség, az 
akadálymentesség, a nemzedékek közötti 
szolidaritás, az egészségügyi és a szociális 
szolgáltatási ágazat, a szociális lakhatás, a 
hajléktalanság, a digitális társadalmi 

dimenziójáról szóló, 2017. április 26-i 
bizottsági vitaanyagban, a szociális jogok 
európai pillérének létrehozásáról szóló 
közleményben, a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményre vonatkozó uniós keretben, 
valamint a méltányos átállást szolgáló erős 
szociális Európáról szóló, 2020. január 14-i 
közleményben megállapításra került, a 
befogadóbb és méltányosabb Unió 
létrehozását kiemelt feladatként kell 
kezelni, hogy Európában meg lehessen 
szüntetni az egyenlőtlenséget és elő 
lehessen mozdítani a társadalmi 
befogadásra irányuló szakpolitikákat. Az 
esélyegyenlőtlenség mindenekelőtt az 
oktatáshoz, képzéshez, kultúrához, 
foglalkoztatáshoz, egészségügyi ellátáshoz 
és a szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést érinti. A társadalmi tőkére, 
készségekre és humántőkére épülő 
gazdaságra, valamint a lakosság 
veszélyeztetett csoportjainak társadalomba 
való integrálására irányuló beruházások – 
különösen ha uniós szinten összehangolják 
őket – megerősíthetik a gazdasági 
lehetőségeket. Az InvestEU Alapot fel kell 
használni: az oktatásba és képzésbe való 
beruházások támogatására és az új európai 
készségfejlesztési program céljainak 
elérésére – beleértve a munkavállalók 
átképzését és továbbképzését is, többek 
között a nagy szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságtól függő, valamint a 
karbonszegény gazdaságra való strukturális 
átállás által érintett régiókban. Az Alapot 
fel kell használni továbbá olyan projektek 
támogatására, amelyek – különösen a 
szakképzetlen és tartósan munkanélküli 
személyek körében – a foglalkoztatás 
valamennyi régióban történő növelése 
révén pozitív társadalmi hatással járnak és 
megerősítik a társadalmi befogadást, 
ösztönözve különösen a szociális 
beruházási kötvények vagy az 
eredményorientált szociális 
közbeszerzések alkalmazását, valamint fel 
kell használni a helyzet javítására a nemek 
közötti egyenlőség, az esélyegyenlőség, a 
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befogadás, a közösségfejlesztés, a fiatalok 
társadalmi szerepe és helye, valamint a 
kiszolgáltatott személyek, köztük a 
harmadik országbeli állampolgárok 
tekintetében. Az InvestEU programnak 
támogatnia kell a társadalmi célú európai 
kultúrális és kreatív tevékenységeket is.

megkülönböztetésmentesség, az 
akadálymentesség, a nemzedékek közötti 
szolidaritás, az egészségügyi és a szociális 
szolgáltatási ágazat, a szociális lakhatás, a 
hajléktalanság, a digitális társadalmi 
befogadás, a közösségfejlesztés, a fiatalok 
társadalmi szerepe és helye, valamint a 
kiszolgáltatott személyek, köztük a 
harmadik országbeli állampolgárok 
tekintetében. Az InvestEU programnak 
támogatnia kell a társadalmi célú európai 
kulturális és kreatív tevékenységeket is.

Or. en

Módosítás 153
Sabine Verheyen
a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Ahogyan az Európa szociális 
dimenziójáról szóló, 2017. április 26-i 
bizottsági vitaanyagban, a szociális jogok 
európai pillérének létrehozásáról szóló 
közleményben, a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményre vonatkozó uniós keretben, 
valamint a méltányos átállást szolgáló erős 
szociális Európáról szóló, 2020. január 14-i 
közleményben megállapításra került, a 
befogadóbb és méltányosabb Unió 
létrehozását kiemelt feladatként kell 
kezelni, hogy Európában meg lehessen 
szüntetni az egyenlőtlenséget és elő 
lehessen mozdítani a társadalmi 
befogadásra irányuló szakpolitikákat. Az 
esélyegyenlőtlenség mindenekelőtt az 
oktatáshoz, képzéshez, kultúrához, 
foglalkoztatáshoz, egészségügyi ellátáshoz 
és a szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést érinti. A társadalmi tőkére, 
készségekre és humántőkére épülő 
gazdaságra, valamint a lakosság 

(22) Ahogyan az Európa szociális 
dimenziójáról szóló, 2017. április 26-i 
bizottsági vitaanyagban, a szociális jogok 
európai pillérének létrehozásáról szóló 
közleményben, a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményre vonatkozó uniós keretben, 
valamint a méltányos átállást szolgáló erős 
szociális Európáról szóló, 2020. január 14-i 
közleményben megállapításra került, a 
befogadóbb és méltányosabb Unió 
létrehozását kiemelt feladatként kell 
kezelni, hogy Európában meg lehessen 
szüntetni az egyenlőtlenséget és elő 
lehessen mozdítani a társadalmi 
befogadásra irányuló szakpolitikákat. Az 
esélyegyenlőtlenség mindenekelőtt az 
oktatáshoz, képzéshez, kultúrához, 
foglalkoztatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, 
a lakhatáshoz és a szociális 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést érinti. A 
társadalmi tőkére, készségekre és 
humántőkére épülő gazdaságra, valamint a 
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veszélyeztetett csoportjainak társadalomba 
való integrálására irányuló beruházások – 
különösen ha uniós szinten összehangolják 
őket – megerősíthetik a gazdasági 
lehetőségeket. Az InvestEU Alapot fel kell 
használni: az oktatásba és képzésbe való 
beruházások támogatására – beleértve a 
munkavállalók átképzését és 
továbbképzését is, többek között a nagy 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaságtól függő, 
valamint a karbonszegény gazdaságra való 
strukturális átállás által érintett régiókban. 
Az Alapot fel kell használni továbbá olyan 
projektek támogatására, amelyek – 
különösen a szakképzetlen és tartósan 
munkanélküli személyek körében – a 
foglalkoztatás valamennyi régióban történő 
növelése révén pozitív társadalmi hatással 
járnak és megerősítik a társadalmi 
befogadást, valamint fel kell használni a 
helyzet javítására a nemek közötti 
egyenlőség, az esélyegyenlőség, a 
megkülönböztetésmentesség, az 
akadálymentesség, a nemzedékek közötti 
szolidaritás, az egészségügyi és a szociális 
szolgáltatási ágazat, a szociális lakhatás, a 
hajléktalanság, a digitális társadalmi 
befogadás, a közösségfejlesztés, a fiatalok 
társadalmi szerepe és helye, valamint a 
kiszolgáltatott személyek, köztük a 
harmadik országbeli állampolgárok 
tekintetében. Az InvestEU programnak 
támogatnia kell a társadalmi célú európai 
kultúrális és kreatív tevékenységeket is.

lakosság veszélyeztetett csoportjainak 
társadalomba való integrálására irányuló 
beruházások – különösen ha uniós szinten 
összehangolják őket – megerősíthetik a 
gazdasági lehetőségeket. Az InvestEU 
Alapot fel kell használni: a színvonalas és 
inkluzív oktatásba és képzésbe való 
beruházások támogatására – beleértve a 
munkavállalók átképzését és 
továbbképzését is, többek között a nagy 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaságtól függő, 
valamint a karbonszegény gazdaságra való 
strukturális átállás által érintett régiókban. 
Az Alapot fel kell használni továbbá olyan 
projektek támogatására, amelyek – 
különösen a szakképzetlen és tartósan 
munkanélküli személyek körében – a 
foglalkoztatás valamennyi régióban történő 
növelése révén pozitív társadalmi hatással 
járnak és megerősítik a társadalmi 
befogadást és szolidaritást, valamint fel 
kell használni a helyzet javítására a nemek 
közötti egyenlőség, az esélyegyenlőség, a 
megkülönböztetésmentesség, az 
akadálymentesség, a nemzedékek közötti 
szolidaritás, az egészségügyi és a szociális 
szolgáltatási ágazat, a szociális lakhatás, a 
hajléktalanság, a digitális társadalmi 
befogadás, a közösségfejlesztés, a fiatalok 
társadalmi szerepe és helye, valamint a 
kiszolgáltatott és a kevesebb lehetőséggel 
rendelkező személyek, köztük a harmadik 
országbeli állampolgárok tekintetében. Az 
InvestEU programnak támogatnia kell a 
társadalmi célú európai kulturális és 
kreatív tevékenységeket is.
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(22) Ahogyan az Európa szociális 
dimenziójáról szóló, 2017. április 26-i 
bizottsági vitaanyagban, a szociális jogok 
európai pillérének létrehozásáról szóló 
közleményben, a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményre vonatkozó uniós keretben, 
valamint a méltányos átállást szolgáló erős 
szociális Európáról szóló, 2020. január 14-i 
közleményben megállapításra került, a 
befogadóbb és méltányosabb Unió 
létrehozását kiemelt feladatként kell 
kezelni, hogy Európában meg lehessen 
szüntetni az egyenlőtlenséget és elő 
lehessen mozdítani a társadalmi 
befogadásra irányuló szakpolitikákat. Az 
esélyegyenlőtlenség mindenekelőtt az 
oktatáshoz, képzéshez, kultúrához, 
foglalkoztatáshoz, egészségügyi ellátáshoz 
és a szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést érinti. A társadalmi tőkére, 
készségekre és humántőkére épülő 
gazdaságra, valamint a lakosság 
veszélyeztetett csoportjainak társadalomba 
való integrálására irányuló beruházások – 
különösen ha uniós szinten összehangolják 
őket – megerősíthetik a gazdasági 
lehetőségeket. Az InvestEU Alapot fel kell 
használni: az oktatásba és képzésbe való 
beruházások támogatására – beleértve a 
munkavállalók átképzését és 
továbbképzését is, többek között a nagy 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaságtól függő, 
valamint a karbonszegény gazdaságra való 
strukturális átállás által érintett régiókban. 
Az Alapot fel kell használni továbbá olyan 
projektek támogatására, amelyek – 
különösen a szakképzetlen és tartósan 
munkanélküli személyek körében – a 
foglalkoztatás valamennyi régióban történő 
növelése révén pozitív társadalmi hatással 
járnak és megerősítik a társadalmi 
befogadást, valamint fel kell használni a 
helyzet javítására a nemek közötti 
egyenlőség, az esélyegyenlőség, a 
megkülönböztetésmentesség, az 
akadálymentesség, a nemzedékek közötti 
szolidaritás, az egészségügyi és a szociális 
szolgáltatási ágazat, a szociális lakhatás, a 

(22) Ahogyan az Európa szociális 
dimenziójáról szóló, 2017. április 26-i 
bizottsági vitaanyagban, a szociális jogok 
európai pillérének létrehozásáról szóló 
közleményben, a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményre vonatkozó uniós keretben, 
valamint a méltányos átállást szolgáló erős 
szociális Európáról szóló, 2020. január 14-i 
közleményben megállapításra került, a 
befogadóbb és méltányosabb Unió 
létrehozását kiemelt feladatként kell 
kezelni, hogy Európában meg lehessen 
szüntetni az egyenlőtlenséget és elő 
lehessen mozdítani a társadalmi 
befogadásra irányuló szakpolitikákat. Az 
esélyegyenlőtlenség mindenekelőtt az 
oktatáshoz, képzéshez, kultúrához, 
foglalkoztatáshoz, egészségügyi ellátáshoz 
és a szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést érinti. A társadalmi tőkére, 
készségekre és humántőkére épülő 
gazdaságra, valamint a lakosság 
veszélyeztetett csoportjainak társadalomba 
való integrálására irányuló beruházások – 
különösen ha uniós szinten összehangolják 
őket – megerősíthetik a gazdasági 
lehetőségeket. Az InvestEU Alapot fel kell 
használni: az oktatásba és képzésbe való 
beruházások támogatására – beleértve a 
munkavállalók átképzését és 
továbbképzését is, többek között a nagy 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaságtól függő, 
valamint a karbonszegény gazdaságra való 
strukturális átállás által érintett régiókban. 
Az Alapot fel kell használni továbbá olyan 
projektek támogatására, amelyek – 
különösen a szakképzetlen és tartósan 
munkanélküli személyek körében – a 
foglalkoztatás valamennyi régióban történő 
növelése révén pozitív társadalmi hatással 
járnak és megerősítik a társadalmi 
befogadást, valamint fel kell használni a 
helyzet javítására a nemek közötti 
egyenlőség, az esélyegyenlőség, a 
megkülönböztetésmentesség, az 
akadálymentesség, a nemzedékek közötti 
szolidaritás, az egészségügyi és a szociális 
szolgáltatási ágazat, a szociális lakhatás, a 
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hajléktalanság, a digitális társadalmi 
befogadás, a közösségfejlesztés, a fiatalok 
társadalmi szerepe és helye, valamint a 
kiszolgáltatott személyek, köztük a 
harmadik országbeli állampolgárok 
tekintetében. Az InvestEU programnak 
támogatnia kell a társadalmi célú európai 
kultúrális és kreatív tevékenységeket is.

hajléktalanság, a digitális társadalmi 
befogadás, a közösségfejlesztés, a fiatalok 
társadalmi szerepe és helye, valamint a 
kiszolgáltatott európai polgárok 
tekintetében. Az InvestEU programnak 
támogatnia kell az európai kultúrát is.

Or. en
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(22) Ahogyan az Európa szociális 
dimenziójáról szóló, 2017. április 26-i 
bizottsági vitaanyagban, a szociális jogok 
európai pillérének létrehozásáról szóló 
közleményben, a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményre vonatkozó uniós keretben, 
valamint a méltányos átállást szolgáló erős 
szociális Európáról szóló, 2020. január 14-i 
közleményben megállapításra került, a 
befogadóbb és méltányosabb Unió 
létrehozását kiemelt feladatként kell 
kezelni, hogy Európában meg lehessen 
szüntetni az egyenlőtlenséget és elő 
lehessen mozdítani a társadalmi 
befogadásra irányuló szakpolitikákat. Az 
esélyegyenlőtlenség mindenekelőtt az 
oktatáshoz, képzéshez, kultúrához, 
foglalkoztatáshoz, egészségügyi ellátáshoz 
és a szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést érinti. A társadalmi tőkére, 
készségekre és humántőkére épülő 
gazdaságra, valamint a lakosság 
veszélyeztetett csoportjainak társadalomba 
való integrálására irányuló beruházások – 
különösen ha uniós szinten összehangolják 
őket – megerősíthetik a gazdasági 

(22) Ahogyan az Európa szociális 
dimenziójáról szóló, 2017. április 26-i 
bizottsági vitaanyagban, a szociális jogok 
európai pillérének létrehozásáról szóló 
közleményben, a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményre vonatkozó uniós keretben, 
valamint a méltányos átállást szolgáló erős 
szociális Európáról szóló, 2020. január 14-i 
közleményben megállapításra került, a 
befogadóbb és méltányosabb Unió 
létrehozását kiemelt feladatként kell 
kezelni, hogy Európában meg lehessen 
szüntetni az egyenlőtlenséget és elő 
lehessen mozdítani a társadalmi 
befogadásra irányuló szakpolitikákat. Az 
esélyegyenlőtlenség mindenekelőtt az 
oktatáshoz, képzéshez, kultúrához, 
foglalkoztatáshoz, egészségügyi ellátáshoz 
és a szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést érinti. A társadalmi tőkére, 
készségekre és humántőkére épülő 
gazdaságra, valamint a lakosság 
veszélyeztetett csoportjainak társadalomba 
való integrálására irányuló beruházások – 
különösen ha uniós szinten összehangolják 
őket – megerősíthetik a gazdasági 
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lehetőségeket. Az InvestEU Alapot fel kell 
használni: az oktatásba és képzésbe való 
beruházások támogatására – beleértve a 
munkavállalók átképzését és 
továbbképzését is, többek között a nagy 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaságtól függő, 
valamint a karbonszegény gazdaságra való 
strukturális átállás által érintett régiókban. 
Az Alapot fel kell használni továbbá olyan 
projektek támogatására, amelyek – 
különösen a szakképzetlen és tartósan 
munkanélküli személyek körében – a 
foglalkoztatás valamennyi régióban történő 
növelése révén pozitív társadalmi hatással 
járnak és megerősítik a társadalmi 
befogadást, valamint fel kell használni a 
helyzet javítására a nemek közötti 
egyenlőség, az esélyegyenlőség, a 
megkülönböztetésmentesség, az 
akadálymentesség, a nemzedékek közötti 
szolidaritás, az egészségügyi és a szociális 
szolgáltatási ágazat, a szociális lakhatás, a 
hajléktalanság, a digitális társadalmi 
befogadás, a közösségfejlesztés, a fiatalok 
társadalmi szerepe és helye, valamint a 
kiszolgáltatott személyek, köztük a 
harmadik országbeli állampolgárok 
tekintetében. Az InvestEU programnak 
támogatnia kell a társadalmi célú európai 
kultúrális és kreatív tevékenységeket is.

lehetőségeket. Az InvestEU Alapot fel kell 
használni: az oktatásba és képzésbe való 
beruházások támogatására – beleértve a 
munkavállalók átképzését és 
továbbképzését is, többek között a nagy 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaságtól függő, 
valamint a karbonsemleges gazdaságra 
legkésőbb 2050-ig való strukturális átállás 
által érintett régiókban. Az Alapot fel kell 
használni továbbá olyan projektek 
támogatására, amelyek – különösen a 
szakképzetlen és tartósan munkanélküli 
személyek körében – a foglalkoztatás 
valamennyi régióban történő növelése 
révén pozitív társadalmi hatással járnak és 
megerősítik a társadalmi befogadást, 
valamint fel kell használni a helyzet 
javítására a nemek közötti egyenlőség, az 
esélyegyenlőség, a 
megkülönböztetésmentesség, az 
akadálymentesség, a nemzedékek közötti 
szolidaritás, az egészségügyi és a szociális 
szolgáltatási ágazat, a szociális lakhatás, a 
hajléktalanság, a digitális társadalmi 
befogadás, a közösségfejlesztés, a fiatalok 
társadalmi szerepe és helye, valamint a 
kiszolgáltatott személyek, köztük a 
harmadik országbeli állampolgárok 
tekintetében. Az InvestEU programnak 
támogatnia kell a társadalmi célú európai 
kulturális és kreatív tevékenységeket is.
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(23) Az uniós társadalmak és a 
munkaerőpiac következő évtizedben 
várható mélyreható átalakulása által 
előidézett negatív hatások ellensúlyozása 

(23) Az uniós társadalmak és a 
munkaerőpiac következő évtizedben 
várható mélyreható átalakulása által 
előidézett és a Covid19 válság által 
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érdekében szükség van a humán tőkébe, a 
szociális infrastruktúrába, a 
mikrofinanszírozásba, az etikus és szociális 
vállalkozások finanszírozásába és új 
szociális gazdasági üzleti modellekbe való 
beruházásokra, beleértve a szociális hatású 
beruházásokat és az eredményorientált 
szociális közbeszerzést. Az InvestEU 
programnak meg kell erősítenie a 
kialakulóban lévő szociális piaci 
ökoszisztémát, és a leginkább rászorulók 
finanszírozási szükségletének kielégítése 
érdekében növelnie kell a mikro- és 
szociális vállalkozások és a szolidaritási 
célú szociális intézmények rendelkezésére 
álló források kínálatát. Az európai szociális 
infrastruktúrára irányuló beruházásokkal 
foglalkozó magas szintű munkacsoport 
„Az európai szociális infrastruktúrába való 
beruházás ösztönzése” című 2018. januári 
jelentése megállapította, hogy a szociális 
infrastruktúra és szolgáltatások, többek 
között az oktatás, a képzés, az egészségügy 
és a lakhatás terén a 2018 és 2030 közötti 
időszakban összesen legalább 1,5 billió 
EUR összegű beruházási hiány jelentkezik 
majd. Ehhez többek között uniós szintű 
támogatásra van szükség. Ezért ki kell 
aknázni az állami, vállalati és jótékonysági 
tőke együttes potenciálját, valamint az 
alapítványoktól és alternatív típusú, 
finanszírozást biztosító szolgáltatóktól, 
például az etikus, szociális és fenntartható 
szereplőktől származó támogatást a 
szociális piaci értéklánc fejlesztésének és 
az Unió rezilienciájának a fokozásához.

felerősített negatív hatások ellensúlyozása 
érdekében szükség van a humán tőkébe, a 
szociális infrastruktúrába, a 
mikrofinanszírozásba, az etikus és szociális 
vállalkozások finanszírozásába és új 
szociális gazdasági üzleti modellekbe való 
beruházásokra, beleértve a szociális hatású 
beruházásokat és az eredményorientált 
szociális közbeszerzést. Az InvestEU 
programnak meg kell erősítenie a 
kialakulóban lévő szociális piaci 
ökoszisztémát, és a leginkább rászorulók 
finanszírozási szükségletének kielégítése 
érdekében növelnie kell a mikro- és 
szociális vállalkozások és a szolidaritási 
célú szociális intézmények rendelkezésére 
álló források kínálatát. Az európai szociális 
infrastruktúrára irányuló beruházásokkal 
foglalkozó magas szintű munkacsoport 
„Az európai szociális infrastruktúrába való 
beruházás ösztönzése” című 2018. januári 
jelentése megállapította, hogy a szociális 
infrastruktúra és szolgáltatások, többek 
között az oktatás, a képzés, a 
közegészségügy – különösen a gyermekek 
és a kiszolgáltatott csoportok esetében –, a 
fenntartható lakhatás, az 
energiahatékonyság és az 
energiaszegénység leküzdése terén a 2018 
és 2030 közötti időszakban összesen 
legalább 1,5 billió EUR összegű beruházási 
hiány jelentkezik majd. Ehhez többek 
között uniós szintű támogatásra van 
szükség. A fentieken felül a Covid19-
világjárvány miatt még nagyobb szükség 
van a szociális beruházásokra. Ezért ki 
kell aknázni az állami, vállalati és 
jótékonysági tőke együttes potenciálját, 
valamint az alapítványoktól és alternatív 
típusú, finanszírozást biztosító 
szolgáltatóktól, például az etikus, szociális 
és fenntartható szereplőktől származó 
támogatást a szociális piaci értéklánc 
fejlesztésének és a méltányosabb, 
befogadóbb, fenntarthatóbb és 
reziliensebb Unió megteremtésének 
előmozdításához.
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Or. en

Módosítás 157
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az uniós társadalmak és a 
munkaerőpiac következő évtizedben 
várható mélyreható átalakulása által 
előidézett negatív hatások ellensúlyozása 
érdekében szükség van a humán tőkébe, a 
szociális infrastruktúrába, a 
mikrofinanszírozásba, az etikus és szociális 
vállalkozások finanszírozásába és új 
szociális gazdasági üzleti modellekbe való 
beruházásokra, beleértve a szociális hatású 
beruházásokat és az eredményorientált 
szociális közbeszerzést. Az InvestEU 
programnak meg kell erősítenie a 
kialakulóban lévő szociális piaci 
ökoszisztémát, és a leginkább rászorulók 
finanszírozási szükségletének kielégítése 
érdekében növelnie kell a mikro- és 
szociális vállalkozások és a szolidaritási 
célú szociális intézmények rendelkezésére 
álló források kínálatát. Az európai szociális 
infrastruktúrára irányuló beruházásokkal 
foglalkozó magas szintű munkacsoport 
„Az európai szociális infrastruktúrába való 
beruházás ösztönzése” című 2018. januári 
jelentése megállapította, hogy a szociális 
infrastruktúra és szolgáltatások, többek 
között az oktatás, a képzés, az egészségügy 
és a lakhatás terén a 2018 és 2030 közötti 
időszakban összesen legalább 1,5 billió 
EUR összegű beruházási hiány jelentkezik 
majd. Ehhez többek között uniós szintű 
támogatásra van szükség. Ezért ki kell 
aknázni az állami, vállalati és jótékonysági 
tőke együttes potenciálját, valamint az 
alapítványoktól és alternatív típusú, 
finanszírozást biztosító szolgáltatóktól, 

(23) Az uniós társadalmak és a 
munkaerőpiac következő évtizedben 
várható mélyreható átalakulása által 
előidézett negatív hatások ellensúlyozása 
érdekében szükség van a humán tőkébe, a 
szociális infrastruktúrába, a 
mikrofinanszírozásba, az etikus és szociális 
vállalkozások finanszírozásába és új 
szociális gazdasági üzleti modellekbe való 
beruházásokra, beleértve a szociális hatású 
beruházásokat és az eredményorientált 
szociális közbeszerzést. Az InvestEU 
programnak meg kell erősítenie a 
kialakulóban lévő szociális piaci 
ökoszisztémát, és a leginkább rászorulók 
finanszírozási szükségletének kielégítése 
érdekében növelnie kell a mikro- és 
szociális vállalkozások és a szolidaritási 
célú szociális intézmények rendelkezésére 
álló források kínálatát. Az európai szociális 
infrastruktúrára irányuló beruházásokkal 
foglalkozó magas szintű munkacsoport 
„Az európai szociális infrastruktúrába való 
beruházás ösztönzése” című 2018. januári 
jelentése megállapította, hogy a szociális 
infrastruktúra és szolgáltatások, többek 
között az oktatás, a képzés, az egészségügy 
és a lakhatás terén a 2018 és 2030 közötti 
időszakban összesen legalább 1,5 billió 
EUR összegű beruházási hiány jelentkezik 
majd. Ehhez többek között uniós szintű 
támogatásra van szükség. Ezért ki kell 
aknázni az állami, vállalati és jótékonysági 
tőke együttes potenciálját, valamint az 
alapítványoktól és alternatív típusú, 
finanszírozást biztosító szolgáltatóktól, 
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például az etikus, szociális és fenntartható 
szereplőktől származó támogatást a 
szociális piaci értéklánc fejlesztésének és 
az Unió rezilienciájának a fokozásához.

például az etikus, szociális és fenntartható 
szereplőktől származó támogatást a 
szociális piaci értéklánc fejlesztésének és 
az Unió rezilienciájának a fokozásához. E 
folyamatban kulcsfontosságú szerepet 
játszik a szociális innováció és a szociális 
gazdaság.

Or. en

Módosítás 158
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az uniós társadalmak és a 
munkaerőpiac következő évtizedben 
várható mélyreható átalakulása által 
előidézett negatív hatások ellensúlyozása 
érdekében szükség van a humán tőkébe, a 
szociális infrastruktúrába, a 
mikrofinanszírozásba, az etikus és szociális 
vállalkozások finanszírozásába és új 
szociális gazdasági üzleti modellekbe való 
beruházásokra, beleértve a szociális hatású 
beruházásokat és az eredményorientált 
szociális közbeszerzést. Az InvestEU 
programnak meg kell erősítenie a 
kialakulóban lévő szociális piaci 
ökoszisztémát, és a leginkább rászorulók 
finanszírozási szükségletének kielégítése 
érdekében növelnie kell a mikro- és 
szociális vállalkozások és a szolidaritási 
célú szociális intézmények rendelkezésére 
álló források kínálatát. Az európai szociális 
infrastruktúrára irányuló beruházásokkal 
foglalkozó magas szintű munkacsoport 
„Az európai szociális infrastruktúrába való 
beruházás ösztönzése” című 2018. januári 
jelentése megállapította, hogy a szociális 
infrastruktúra és szolgáltatások, többek 
között az oktatás, a képzés, az egészségügy 
és a lakhatás terén a 2018 és 2030 közötti 
időszakban összesen legalább 1,5 billió 

(23) Az uniós társadalmak és a 
munkaerőpiac következő évtizedben 
várható mélyreható átalakulása által 
előidézett negatív hatások ellensúlyozása 
érdekében szükség van a humán tőkébe, a 
szociális infrastruktúrába, a 
mikrofinanszírozásba, az etikus és szociális 
vállalkozások finanszírozásába és új 
szociális gazdasági üzleti modellekbe való 
beruházásokra, beleértve a szociális hatású 
beruházásokat és az eredményorientált 
szociális közbeszerzést. Az InvestEU 
programnak meg kell erősítenie a 
kialakulóban lévő szociális piaci 
ökoszisztémát, és a leginkább rászorulók 
finanszírozási szükségletének kielégítése 
érdekében növelnie kell a mikro- és 
szociális vállalkozások és a szolidaritási 
célú szociális intézmények rendelkezésére 
álló források kínálatát. Az európai szociális 
infrastruktúrára irányuló beruházásokkal 
foglalkozó magas szintű munkacsoport 
„Az európai szociális infrastruktúrába való 
beruházás ösztönzése” című 2018. januári 
jelentése megállapította, hogy a szociális 
infrastruktúra és szolgáltatások, többek 
között az oktatás, a képzés, az egészségügy 
és a lakhatás terén a 2018 és 2030 közötti 
időszakban összesen legalább 1,5 billió 
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EUR összegű beruházási hiány jelentkezik 
majd. Ehhez többek között uniós szintű 
támogatásra van szükség. Ezért ki kell 
aknázni az állami, vállalati és jótékonysági 
tőke együttes potenciálját, valamint az 
alapítványoktól és alternatív típusú, 
finanszírozást biztosító szolgáltatóktól, 
például az etikus, szociális és fenntartható 
szereplőktől származó támogatást a 
szociális piaci értéklánc fejlesztésének és 
az Unió rezilienciájának a fokozásához.

EUR összegű beruházási hiány jelentkezik 
majd. Az állami, vállalati és jótékonysági 
tőkét, valamint az alapítványoktól és 
alternatív típusú, finanszírozást biztosító 
szolgáltatóktól, például az etikus, szociális 
és fenntartható szereplőktől származó 
támogatást ki lehetne használni, 
amennyiben azok – lévén a civil 
társadalmi szervezetek mentesülnek a 
pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó 
meglévő keretszabályozás alól – 
maradéktalanul eleget tesznek a 
pénzmosás elleni uniós szabályoknak, 
elkerülendő, hogy az InvestEU programot 
pénzmosásra használják.

Or. en

Módosítás 159
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az uniós társadalmak és a 
munkaerőpiac következő évtizedben 
várható mélyreható átalakulása által 
előidézett negatív hatások ellensúlyozása 
érdekében szükség van a humán tőkébe, a 
szociális infrastruktúrába, a 
mikrofinanszírozásba, az etikus és szociális 
vállalkozások finanszírozásába és új 
szociális gazdasági üzleti modellekbe való 
beruházásokra, beleértve a szociális hatású 
beruházásokat és az eredményorientált 
szociális közbeszerzést. Az InvestEU 
programnak meg kell erősítenie a 
kialakulóban lévő szociális piaci 
ökoszisztémát, és a leginkább rászorulók 
finanszírozási szükségletének kielégítése 
érdekében növelnie kell a mikro- és 
szociális vállalkozások és a szolidaritási 
célú szociális intézmények rendelkezésére 
álló források kínálatát. Az európai szociális 
infrastruktúrára irányuló beruházásokkal 

(23) Az uniós társadalmak és a 
munkaerőpiac következő évtizedben 
várható mélyreható átalakulása által 
előidézett negatív hatások ellensúlyozása 
érdekében szükség van a humán tőkébe, a 
szociális infrastruktúrába, a 
mikrofinanszírozásba, az etikus és szociális 
vállalkozások finanszírozásába és új 
szociális gazdasági üzleti modellekbe való 
beruházásokra, beleértve a szociális hatású 
beruházásokat, az eredményorientált 
szociális közbeszerzést és a munkavállalói 
jogokat. Az InvestEU programnak meg 
kell erősítenie a kialakulóban lévő szociális 
piaci ökoszisztémát, és a leginkább 
rászorulók finanszírozási szükségletének 
kielégítése érdekében növelnie kell a 
mikro- és szociális vállalkozások és a 
szolidaritási célú szociális intézmények 
rendelkezésére álló források kínálatát. Az 
európai szociális infrastruktúrára irányuló 
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foglalkozó magas szintű munkacsoport 
„Az európai szociális infrastruktúrába való 
beruházás ösztönzése” című 2018. januári 
jelentése megállapította, hogy a szociális 
infrastruktúra és szolgáltatások, többek 
között az oktatás, a képzés, az egészségügy 
és a lakhatás terén a 2018 és 2030 közötti 
időszakban összesen legalább 1,5 billió 
EUR összegű beruházási hiány jelentkezik 
majd. Ehhez többek között uniós szintű 
támogatásra van szükség. Ezért ki kell 
aknázni az állami, vállalati és jótékonysági 
tőke együttes potenciálját, valamint az 
alapítványoktól és alternatív típusú, 
finanszírozást biztosító szolgáltatóktól, 
például az etikus, szociális és fenntartható 
szereplőktől származó támogatást a 
szociális piaci értéklánc fejlesztésének és 
az Unió rezilienciájának a fokozásához.

beruházásokkal foglalkozó magas szintű 
munkacsoport „Az európai szociális 
infrastruktúrába való beruházás 
ösztönzése” című 2018. januári jelentése 
megállapította, hogy a szociális 
infrastruktúra és szolgáltatások, többek 
között az oktatás, a képzés, az egészségügy 
és a lakhatás terén a 2018 és 2030 közötti 
időszakban összesen legalább 1,5 billió 
EUR összegű beruházási hiány jelentkezik 
majd. Ehhez többek között uniós szintű 
támogatásra van szükség. Ezért ki kell 
aknázni az állami, vállalati és jótékonysági 
tőke együttes potenciálját, valamint az 
alapítványoktól és alternatív típusú, 
finanszírozást biztosító szolgáltatóktól, 
például az etikus, szociális és fenntartható 
szereplőktől származó támogatást a 
szociális piaci értéklánc fejlesztésének és 
az Unió rezilienciájának a fokozásához.

Or. en

Módosítás 160
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A Covid19-világjárvány kitörése 
rávilágított, hogy az informális és formális 
gondozás, többek között a 
gyermekgondozás, a fogyatékossággal 
élők és az idősek gondozása az értékes 
társadalmi javak közé tartozik, viszont 
jelentős hatásokkal jár a családokra 
nézve, a nőket pedig aránytalanul nagy 
mértékben érinti. A munka és a magánélet 
közötti egyensúly előmozdítása és a nők 
munkaerőpiaci részvételének ösztönzése, 
valamint tágabb értelemben a gazdaság 
fellendítése érdekében az InvestEU 
programnak támogatnia kell a gondozási 
infrastruktúra és szolgáltatások 
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fejlesztését, valamint össze kell gyűjtenie 
és elő kell mozdítania az innovatív 
gondozási módszereket, és azokra fel kell 
hívnia a nemzeti hatóságok és az EU 
figyelmét.

Or. en

Módosítás 161
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23b) A kiszolgáltatott személyek 
támogatása és integrációja gazdasági, 
társadalmi és személyes előnyökkel 
szolgálhat az Unió és a tagállamok 
számára. A Covid19 okozta lezárásokkal 
teli időszakban Unió-szerte a családon 
belüli erőszak növekedéséről számoltak 
be. A családon belüli erőszak jelentette 
megpróbáltatások, valamint az erőszak 
nőkre és férfiakra gyakorolt hatásának 
Unión és tagállamokon belüli kezelése 
érdekében az InvestEU programnak 
támogatnia kell a szükséges 
infrastruktúrák fejlesztését, beleértve az 
erőszak áldozatai számára biztosított 
menedékhelyeket és segélyvonalakat is.

Or. en

Módosítás 162
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A Covid19-világjárvány okozta (24) A Covid19-világjárvány okozta 



PE657.232v01-00 146/400 AM\1212517HU.docx

HU

gazdasági válságban az erőforrások piaci 
elosztása nem teljesen hatékony, és a 
feltételezett kockázatok jelentősen 
befolyásolják a magánberuházások 
áramlását. Ilyen körülmények között 
különösen értékes az InvestEU Alap azon 
fő jellemzője, hogy a magánfinanszírozás 
bevonása érdekében csökkenti a 
gazdaságilag életképes projektek 
kockázatát és ezt a jellemzőt meg kell 
erősíteni többek között annak érdekében, 
hogy ellensúlyozza az aszimmetrikus 
helyreállítás kockázatát. Az InvestEU 
programnak képesnek kell lennie arra, 
hogy létfontosságú támogatást nyújtson a 
vállalkozásoknak a helyreállítási 
szakaszban, ugyanakkor biztosítsa, hogy a 
befektetők erőteljesen összpontosítsanak az 
Unió olyan közép- és hosszú távú 
szakpolitikai prioritásaira, mint az európai 
zöld megállapodás, az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv, az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia és a 
méltányos átállást szolgáló erős szociális 
Európa. Jelentősen növelnie kell az 
Európai Beruházási Bank (EBB) Csoport, a 
nemzeti fejlesztési bankok és intézmények, 
valamint más végrehajtó partnerek 
kockázatvállalási képességét a gazdaság 
helyreállításának támogatása érdekében.

gazdasági válságban az erőforrások piaci 
elosztása nem teljesen hatékony, és a 
feltételezett kockázatok jelentősen 
befolyásolják a magánberuházások 
áramlását. Ilyen körülmények között 
különösen értékes az InvestEU Alap azon 
fő jellemzője, hogy a magánfinanszírozás 
bevonása érdekében csökkenti a 
gazdaságilag életképes projektek 
kockázatát és ezt a jellemzőt meg kell 
erősíteni többek között annak érdekében, 
hogy ellensúlyozza az aszimmetrikus 
helyreállítás kockázatát. Az InvestEU 
programnak képesnek kell lennie arra, 
hogy létfontosságú támogatást nyújtson a 
vállalkozásoknak a helyreállítási 
szakaszban, ugyanakkor biztosítsa, hogy a 
befektetők erőteljesen összpontosítsanak az 
Unió olyan közép- és hosszú távú 
szakpolitikai prioritásaira, mint az európai 
zöld megállapodás, az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv, az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia és a 
méltányos átállást szolgáló erős szociális 
Európa. Jelentősen növelnie kell az 
Európai Beruházási Bank (EBB) Csoport, a 
nemzeti fejlesztési bankok és intézmények, 
valamint más végrehajtó partnerek 
kockázatvállalási képességét a gazdaság 
helyreállításának támogatása érdekében. Az 
Invest EU program által nyújtott 
finanszírozásban részesülő vállalatok a 
garancia időszaka alatt nem teljesíthetnek 
osztalékkifizetéseket, nem kötelező 
kamatszelvény-kifizetéseket, illetve nem 
vásárolhatnak vissza részvényeket. Az 
ilyen támogatásban részesülő vállalatok 
vezetőségi tagjainak díjazása nem 
haladhatja meg az említett tagok 2019. 
december 31-i díjazásának rögzített részét. 
Azon személyek esetében, akik e 
támogatás 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 
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fizethetők.

Or. en

Módosítás 163
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A Covid19-világjárvány okozta 
gazdasági válságban az erőforrások piaci 
elosztása nem teljesen hatékony, és a 
feltételezett kockázatok jelentősen 
befolyásolják a magánberuházások 
áramlását. Ilyen körülmények között 
különösen értékes az InvestEU Alap azon 
fő jellemzője, hogy a magánfinanszírozás 
bevonása érdekében csökkenti a 
gazdaságilag életképes projektek 
kockázatát és ezt a jellemzőt meg kell 
erősíteni többek között annak érdekében, 
hogy ellensúlyozza az aszimmetrikus 
helyreállítás kockázatát. Az InvestEU 
programnak képesnek kell lennie arra, 
hogy létfontosságú támogatást nyújtson a 
vállalkozásoknak a helyreállítási 
szakaszban, ugyanakkor biztosítsa, hogy a 
befektetők erőteljesen összpontosítsanak 
az Unió olyan közép- és hosszú távú 
szakpolitikai prioritásaira, mint az 
európai zöld megállapodás, az európai 
zöld megállapodáshoz kapcsolódó 
beruházási terv, az Európa digitális 
jövőjének megtervezésére irányuló 
stratégia és a méltányos átállást szolgáló 
erős szociális Európa. Jelentősen növelnie 
kell az Európai Beruházási Bank (EBB) 
Csoport, a nemzeti fejlesztési bankok és 
intézmények, valamint más végrehajtó 
partnerek kockázatvállalási képességét a 
gazdaság helyreállításának támogatása 
érdekében.

(24) A Covid19-világjárvány és az 
Európai Központi Bank által a 2009-es 
pénzügyi válság óta alkalmazott rendkívül 
laza monetáris politikák nyomán hozott 
nemzeti és regionális korlátozó 
intézkedések okozta gazdasági válságban 
az erőforrások piaci elosztása kifejezetten 
nem hatékony, és a feltételezett kockázatok 
jelentősen befolyásolják a 
magánberuházások áramlását. Ilyen 
körülmények között különösen értékes az 
InvestEU Alap azon fő jellemzője, hogy a 
magánfinanszírozás bevonása érdekében 
csökkenti a gazdaságilag életképes 
projektek kockázatát és ezt a jellemzőt meg 
kell erősíteni többek között annak 
érdekében, hogy ellensúlyozza az 
aszimmetrikus helyreállítás kockázatát.

Or. en
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Módosítás 164
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A Covid19-világjárvány okozta 
gazdasági válságban az erőforrások piaci 
elosztása nem teljesen hatékony, és a 
feltételezett kockázatok jelentősen 
befolyásolják a magánberuházások 
áramlását. Ilyen körülmények között 
különösen értékes az InvestEU Alap azon 
fő jellemzője, hogy a magánfinanszírozás 
bevonása érdekében csökkenti a 
gazdaságilag életképes projektek 
kockázatát és ezt a jellemzőt meg kell 
erősíteni többek között annak érdekében, 
hogy ellensúlyozza az aszimmetrikus 
helyreállítás kockázatát. Az InvestEU 
programnak képesnek kell lennie arra, 
hogy létfontosságú támogatást nyújtson a 
vállalkozásoknak a helyreállítási 
szakaszban, ugyanakkor biztosítsa, hogy a 
befektetők erőteljesen összpontosítsanak az 
Unió olyan közép- és hosszú távú 
szakpolitikai prioritásaira, mint az európai 
zöld megállapodás, az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv, az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia és a 
méltányos átállást szolgáló erős szociális 
Európa. Jelentősen növelnie kell az 
Európai Beruházási Bank (EBB) Csoport, a 
nemzeti fejlesztési bankok és intézmények, 
valamint más végrehajtó partnerek 
kockázatvállalási képességét a gazdaság 
helyreállításának támogatása érdekében.

(24) A Covid19-világjárvány okozta 
gazdasági válságban az erőforrások piaci 
elosztása nem teljesen hatékony, és a 
feltételezett kockázatok jelentősen 
befolyásolják a magánberuházások 
áramlását. Ilyen körülmények között 
különösen értékes az InvestEU Alap azon 
fő jellemzője, hogy a magánfinanszírozás 
bevonása érdekében csökkenti a 
gazdaságilag életképes projektek 
kockázatát és ezt a jellemzőt meg kell 
erősíteni többek között annak érdekében, 
hogy ellensúlyozza az aszimmetrikus 
helyreállítás kockázatát. E tekintetben 
külön hangsúlyt kell helyezni a kkv-k 
támogatására, különös tekintettel a nők 
által irányított kkv-kra, amelyek gyakran 
sajátos kihívásokkal szembesülnek, 
amikor a finanszírozási 
mechanizmusokból vagy intézményektől 
kívánják megszerezni a szükséges 
finanszírozást, és amelyeknek jelentős 
támogatásra lesz szükségük a 
helyreállítási szakaszban. Az InvestEU 
programnak képesnek kell lennie arra, 
hogy létfontosságú támogatást nyújtson a 
vállalkozásoknak a helyreállítási 
szakaszban, ugyanakkor biztosítsa, hogy a 
befektetők erőteljesen összpontosítsanak az 
Unió olyan közép- és hosszú távú 
szakpolitikai prioritásaira, mint az európai 
zöld megállapodás, az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv, az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia, a nemi 
esélyegyenlőségi stratégia és a méltányos 
átállást szolgáló erős szociális Európa. 
Jelentősen növelnie kell az Európai 
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Beruházási Bank (EBB) Csoport, a nemzeti 
fejlesztési bankok és intézmények, 
valamint más végrehajtó partnerek 
kockázatvállalási képességét a gazdaság 
helyreállításának támogatása érdekében.

Or. en

Módosítás 165
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A Covid19-világjárvány okozta 
gazdasági válságban az erőforrások piaci 
elosztása nem teljesen hatékony, és a 
feltételezett kockázatok jelentősen 
befolyásolják a magánberuházások 
áramlását. Ilyen körülmények között 
különösen értékes az InvestEU Alap azon 
fő jellemzője, hogy a magánfinanszírozás 
bevonása érdekében csökkenti a 
gazdaságilag életképes projektek 
kockázatát és ezt a jellemzőt meg kell 
erősíteni többek között annak érdekében, 
hogy ellensúlyozza az aszimmetrikus 
helyreállítás kockázatát. Az InvestEU 
programnak képesnek kell lennie arra, 
hogy létfontosságú támogatást nyújtson a 
vállalkozásoknak a helyreállítási 
szakaszban, ugyanakkor biztosítsa, hogy a 
befektetők erőteljesen összpontosítsanak az 
Unió olyan közép- és hosszú távú 
szakpolitikai prioritásaira, mint az európai 
zöld megállapodás, az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv, az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia és a 
méltányos átállást szolgáló erős szociális 
Európa. Jelentősen növelnie kell az 
Európai Beruházási Bank (EBB) Csoport, a 
nemzeti fejlesztési bankok és intézmények, 
valamint más végrehajtó partnerek 

(24) A Covid19-világjárvány okozta 
gazdasági válságban az erőforrások piaci 
elosztása nem teljesen hatékony, és a 
feltételezett kockázatok jelentősen 
befolyásolják a magánberuházások 
áramlását. Ilyen körülmények között 
különösen értékes az InvestEU Alap azon 
fő jellemzője, hogy a magánfinanszírozás 
bevonása érdekében csökkenti a 
gazdaságilag életképes projektek 
kockázatát és ezt a jellemzőt meg kell 
erősíteni többek között annak érdekében, 
hogy ellensúlyozza az aszimmetrikus 
helyreállítás kockázatát. Az InvestEU 
programnak képesnek kell lennie arra, 
hogy létfontosságú támogatást nyújtson a 
vállalkozásoknak a helyreállítási 
szakaszban, ugyanakkor biztosítsa, hogy a 
befektetők erőteljesen összpontosítsanak az 
Unió olyan közép- és hosszú távú 
szakpolitikai prioritásaira és az uniós 
jogszabályok végrehajtására, mint az 
európai zöld megállapodás, az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv, a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról 
szóló rendelet, az európai klímarendelet, 
az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia, az 
Európai horizont törekvései, 
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kockázatvállalási képességét a gazdaság 
helyreállításának támogatása érdekében.

épületkorszerűsítési stratégia, a szociális 
jogok európai pillére és a méltányos 
átállást szolgáló erős szociális Európa. 
Jelentősen növelnie kell az Európai 
Beruházási Bank (EBB) Csoport, a nemzeti 
fejlesztési bankok és intézmények, 
valamint más végrehajtó partnerek 
kockázatvállalási képességét a gazdaság 
helyreállításának támogatása érdekében.

Or. en

Módosítás 166
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A Covid19-világjárvány okozta 
gazdasági válságban az erőforrások piaci 
elosztása nem teljesen hatékony, és a 
feltételezett kockázatok jelentősen 
befolyásolják a magánberuházások 
áramlását. Ilyen körülmények között 
különösen értékes az InvestEU Alap azon 
fő jellemzője, hogy a magánfinanszírozás 
bevonása érdekében csökkenti a 
gazdaságilag életképes projektek 
kockázatát és ezt a jellemzőt meg kell 
erősíteni többek között annak érdekében, 
hogy ellensúlyozza az aszimmetrikus 
helyreállítás kockázatát. Az InvestEU 
programnak képesnek kell lennie arra, 
hogy létfontosságú támogatást nyújtson a 
vállalkozásoknak a helyreállítási 
szakaszban, ugyanakkor biztosítsa, hogy a 
befektetők erőteljesen összpontosítsanak az 
Unió olyan közép- és hosszú távú 
szakpolitikai prioritásaira, mint az európai 
zöld megállapodás, az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv, az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia és a 
méltányos átállást szolgáló erős szociális 

(24) A Covid19-világjárvány okozta 
gazdasági válságban az erőforrások piaci 
elosztása nem teljesen hatékony, és a 
feltételezett kockázatok jelentősen 
befolyásolják a magánberuházások 
áramlását. Ilyen körülmények között 
különösen értékes az InvestEU Alap azon 
fő jellemzője, hogy a magánfinanszírozás 
bevonása érdekében csökkenti a 
gazdaságilag életképes projektek 
kockázatát és ezt a jellemzőt meg kell 
erősíteni többek között annak érdekében, 
hogy ellensúlyozza az aszimmetrikus 
helyreállítás kockázatát. Az InvestEU 
programnak képesnek kell lennie arra, 
hogy létfontosságú támogatást nyújtson a 
vállalkozásoknak, különösen a kkv-knak a 
helyreállítási szakaszban, ugyanakkor 
biztosítsa, hogy a befektetők erőteljesen 
összpontosítsanak az Unió olyan közép- és 
hosszú távú szakpolitikai prioritásaira, mint 
az európai zöld megállapodás, a Párizsi 
Megállapodás,az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv, az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia és a 
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Európa. Jelentősen növelnie kell az 
Európai Beruházási Bank (EBB) Csoport, a 
nemzeti fejlesztési bankok és intézmények, 
valamint más végrehajtó partnerek 
kockázatvállalási képességét a gazdaság 
helyreállításának támogatása érdekében.

méltányos átállást szolgáló erős szociális 
Európa, a karbonsemleges gazdaságra 
legkésőbb 2050-ig való méltányos átállás, 
a fenntartható fejlesztési célok, a jelentős 
károkozás elkerülését célzó elv és a 
szociális jogok európai pillére. Jelentősen 
növelnie kell az Európai Beruházási Bank 
(EBB) Csoport, a nemzeti fejlesztési 
bankok és intézmények, valamint más 
végrehajtó partnerek kockázatvállalási 
képességét a gazdaság helyreállításának 
támogatása érdekében.

Or. en

Módosítás 167
Sabine Verheyen
a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A Covid19-világjárvány okozta 
gazdasági válságban az erőforrások piaci 
elosztása nem teljesen hatékony, és a 
feltételezett kockázatok jelentősen 
befolyásolják a magánberuházások 
áramlását. Ilyen körülmények között 
különösen értékes az InvestEU Alap azon 
fő jellemzője, hogy a magánfinanszírozás 
bevonása érdekében csökkenti a 
gazdaságilag életképes projektek 
kockázatát és ezt a jellemzőt meg kell 
erősíteni többek között annak érdekében, 
hogy ellensúlyozza az aszimmetrikus 
helyreállítás kockázatát. Az InvestEU 
programnak képesnek kell lennie arra, 
hogy létfontosságú támogatást nyújtson a 
vállalkozásoknak a helyreállítási 
szakaszban, ugyanakkor biztosítsa, hogy a 
befektetők erőteljesen összpontosítsanak az 
Unió olyan közép- és hosszú távú 
szakpolitikai prioritásaira, mint az európai 
zöld megállapodás, az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 

(24) A Covid19-világjárvány okozta 
gazdasági válságban az erőforrások piaci 
elosztása nem teljesen hatékony, és a 
feltételezett kockázatok jelentősen 
befolyásolják a magánberuházások 
áramlását. Ilyen körülmények között 
különösen értékes az InvestEU Alap azon 
fő jellemzője, hogy a magánfinanszírozás 
bevonása érdekében csökkenti a 
gazdaságilag életképes projektek 
kockázatát és ezt a jellemzőt meg kell 
erősíteni többek között annak érdekében, 
hogy ellensúlyozza az aszimmetrikus 
helyreállítás kockázatát. Az InvestEU 
programnak képesnek kell lennie arra, 
hogy létfontosságú pénzügyi támogatást 
nyújtson a vállalkozásoknak, különösen az 
újító és alkotó tevékenységet végző, 
magasabb kockázati profillal rendelkező 
és a pénzügyi piacokhoz csekély vagy 
semmilyen hozzáféréssel nem rendelkező 
kkv-knak a helyreállítási szakaszban, 
ugyanakkor biztosítsa, hogy a befektetők 
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terv, az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia és a 
méltányos átállást szolgáló erős szociális 
Európa. Jelentősen növelnie kell az 
Európai Beruházási Bank (EBB) Csoport, a 
nemzeti fejlesztési bankok és intézmények, 
valamint más végrehajtó partnerek 
kockázatvállalási képességét a gazdaság 
helyreállításának támogatása érdekében.

erőteljesen összpontosítsanak az Unió 
olyan közép- és hosszú távú szakpolitikai 
prioritásaira, mint az európai zöld 
megállapodás, az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv, az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia és a 
méltányos átállást szolgáló erős szociális 
Európa. Jelentősen növelnie kell az 
Európai Beruházási Bank (EBB) Csoport, a 
nemzeti fejlesztési bankok és intézmények, 
valamint más végrehajtó partnerek 
kockázatvállalási képességét a gazdaság 
helyreállításának támogatása érdekében.

Or. en

Módosítás 168
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A Covid19-világjárvány okozta 
gazdasági válságban az erőforrások piaci 
elosztása nem teljesen hatékony, és a 
feltételezett kockázatok jelentősen 
befolyásolják a magánberuházások 
áramlását. Ilyen körülmények között 
különösen értékes az InvestEU Alap azon 
fő jellemzője, hogy a magánfinanszírozás 
bevonása érdekében csökkenti a 
gazdaságilag életképes projektek 
kockázatát és ezt a jellemzőt meg kell 
erősíteni többek között annak érdekében, 
hogy ellensúlyozza az aszimmetrikus 
helyreállítás kockázatát. Az InvestEU 
programnak képesnek kell lennie arra, 
hogy létfontosságú támogatást nyújtson a 
vállalkozásoknak a helyreállítási 
szakaszban, ugyanakkor biztosítsa, hogy a 
befektetők erőteljesen összpontosítsanak 
az Unió olyan közép- és hosszú távú 
szakpolitikai prioritásaira, mint az európai 
zöld megállapodás, az európai zöld 

(24) A Covid19-világjárvány okozta 
gazdasági válságban az erőforrások piaci 
elosztása nem teljesen hatékony, és a 
feltételezett kockázatok jelentősen 
befolyásolják a magánberuházások 
áramlását. Ilyen körülmények között 
különösen értékes az InvestEU Alap azon 
fő jellemzője, hogy a magánfinanszírozás 
bevonása érdekében csökkenti a 
gazdaságilag életképes projektek 
kockázatát és ezt a jellemzőt meg kell 
erősíteni többek között annak érdekében, 
hogy ellensúlyozza az aszimmetrikus 
helyreállítás kockázatát. Az InvestEU 
programnak képesnek kell lennie arra, 
hogy létfontosságú támogatást nyújtson a 
vállalkozásoknak a helyreállítási 
szakaszban, ugyanakkor biztosítsa az 
európai gazdaság erőteljes fellendülését. 
Jelentősen növelnie kell az Európai 
Beruházási Bank (EBB) Csoport, a nemzeti 
fejlesztési bankok és intézmények, 
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megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv, az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia és a 
méltányos átállást szolgáló erős szociális 
Európa. Jelentősen növelnie kell az 
Európai Beruházási Bank (EBB) Csoport, a 
nemzeti fejlesztési bankok és intézmények, 
valamint más végrehajtó partnerek 
kockázatvállalási képességét a gazdaság 
helyreállításának támogatása érdekében.

valamint más végrehajtó partnerek 
kockázatvállalási képességét az olyan 
projektek támogatása érdekében, amelyek 
egyébként elszalasztott lehetőséget 
jelentenének.

Or. en

Módosítás 169
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A Covid19-világjárvány okozta 
gazdasági válságban az erőforrások piaci 
elosztása nem teljesen hatékony, és a 
feltételezett kockázatok jelentősen 
befolyásolják a magánberuházások 
áramlását. Ilyen körülmények között 
különösen értékes az InvestEU Alap azon 
fő jellemzője, hogy a magánfinanszírozás 
bevonása érdekében csökkenti a 
gazdaságilag életképes projektek 
kockázatát és ezt a jellemzőt meg kell 
erősíteni többek között annak érdekében, 
hogy ellensúlyozza az aszimmetrikus 
helyreállítás kockázatát. Az InvestEU 
programnak képesnek kell lennie arra, 
hogy létfontosságú támogatást nyújtson a 
vállalkozásoknak a helyreállítási 
szakaszban, ugyanakkor biztosítsa, hogy a 
befektetők erőteljesen összpontosítsanak az 
Unió olyan közép- és hosszú távú 
szakpolitikai prioritásaira, mint az európai 
zöld megállapodás, az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv, az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia és a 
méltányos átállást szolgáló erős szociális 

(24) A Covid19-világjárvány okozta 
gazdasági válságban az erőforrások piaci 
elosztása nem teljesen hatékony, és a 
feltételezett kockázatok jelentősen 
befolyásolják a magánberuházások 
áramlását. Ilyen körülmények között 
különösen értékes az InvestEU Alap azon 
fő jellemzője, hogy a magánfinanszírozás 
bevonása érdekében csökkenti a 
gazdaságilag életképes projektek 
kockázatát és ezt a jellemzőt meg kell 
erősíteni többek között annak érdekében, 
hogy ellensúlyozza az aszimmetrikus 
helyreállítás kockázatát. Az InvestEU 
programnak képesnek kell lennie arra, 
hogy létfontosságú támogatást nyújtson a 
vállalkozásoknak, különösen a kkv-knak 
és a mikrovállalkozásoknak a 
helyreállítási szakaszban, ugyanakkor 
biztosítsa, hogy a befektetők erőteljesen 
összpontosítsanak az Unió olyan közép- és 
hosszú távú szakpolitikai prioritásaira, mint 
az európai zöld megállapodás, az európai 
zöld megállapodáshoz kapcsolódó 
beruházási terv, az Európa digitális 
jövőjének megtervezésére irányuló 
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Európa. Jelentősen növelnie kell az 
Európai Beruházási Bank (EBB) Csoport, a 
nemzeti fejlesztési bankok és intézmények, 
valamint más végrehajtó partnerek 
kockázatvállalási képességét a gazdaság 
helyreállításának támogatása érdekében.

stratégia, az új európai iparstratégia, a 
kkv-kra irányuló európai stratégia és a 
méltányos átállást szolgáló erős szociális 
Európa. Jelentősen növelnie kell az 
Európai Beruházási Bank (EBB) Csoport, a 
nemzeti fejlesztési bankok és intézmények, 
valamint más végrehajtó partnerek 
kockázatvállalási képességét a gazdaság 
helyreállításának támogatása érdekében.

Or. en

Módosítás 170
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A Covid19-világjárvány okozta 
gazdasági válságban az erőforrások piaci 
elosztása nem teljesen hatékony, és a 
feltételezett kockázatok jelentősen 
befolyásolják a magánberuházások 
áramlását. Ilyen körülmények között 
különösen értékes az InvestEU Alap azon 
fő jellemzője, hogy a magánfinanszírozás 
bevonása érdekében csökkenti a 
gazdaságilag életképes projektek 
kockázatát és ezt a jellemzőt meg kell 
erősíteni többek között annak érdekében, 
hogy ellensúlyozza az aszimmetrikus 
helyreállítás kockázatát. Az InvestEU 
programnak képesnek kell lennie arra, 
hogy létfontosságú támogatást nyújtson a 
vállalkozásoknak a helyreállítási 
szakaszban, ugyanakkor biztosítsa, hogy a 
befektetők erőteljesen összpontosítsanak az 
Unió olyan közép- és hosszú távú 
szakpolitikai prioritásaira, mint az európai 
zöld megállapodás, az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv, az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia és a 
méltányos átállást szolgáló erős szociális 
Európa. Jelentősen növelnie kell az 

(24) A Covid19-világjárvány okozta 
gazdasági válságban az erőforrások piaci 
elosztása nem teljesen hatékony, és a 
feltételezett kockázatok jelentősen 
befolyásolják a magánberuházások 
áramlását. Ilyen körülmények között 
különösen értékes az InvestEU Alap azon 
fő jellemzője, hogy a magánfinanszírozás 
bevonása érdekében csökkenti a 
gazdaságilag életképes projektek 
kockázatát és ezt a jellemzőt meg kell 
erősíteni többek között annak érdekében, 
hogy ellensúlyozza az aszimmetrikus 
helyreállítás kockázatát. Az InvestEU 
programnak képesnek kell lennie arra, 
hogy létfontosságú támogatást nyújtson a 
vállalkozásoknak a helyreállítási 
szakaszban, ugyanakkor biztosítsa, hogy a 
befektetők erőteljesen összpontosítsanak az 
Unió olyan közép- és hosszú távú 
szakpolitikai prioritásaira, mint az európai 
zöld megállapodás, az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv, az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia és a 
méltányos átállást szolgáló erős szociális 
Európa. Jelentősen növelnie kell az 
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Európai Beruházási Bank (EBB) Csoport, a 
nemzeti fejlesztési bankok és intézmények, 
valamint más végrehajtó partnerek 
kockázatvállalási képességét a gazdaság 
helyreállításának támogatása érdekében.

Európai Beruházási Bank (EBB) Csoport, a 
nemzeti fejlesztési bankok és intézmények, 
valamint más végrehajtó partnerek 
kockázatvállalási képességét a gazdaság 
helyreállításának támogatása érdekében, 
anélkül azonban, hogy indokolatlanul 
csökkentenék a magánszektorbeli 
szereplőket érintő kockázatot.

Or. en

Módosítás 171
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A Covid19-világjárvány okozta 
gazdasági válságban az erőforrások piaci 
elosztása nem teljesen hatékony, és a 
feltételezett kockázatok jelentősen 
befolyásolják a magánberuházások 
áramlását. Ilyen körülmények között 
különösen értékes az InvestEU Alap azon 
fő jellemzője, hogy a magánfinanszírozás 
bevonása érdekében csökkenti a 
gazdaságilag életképes projektek 
kockázatát és ezt a jellemzőt meg kell 
erősíteni többek között annak érdekében, 
hogy ellensúlyozza az aszimmetrikus 
helyreállítás kockázatát. Az InvestEU 
programnak képesnek kell lennie arra, 
hogy létfontosságú támogatást nyújtson a 
vállalkozásoknak a helyreállítási 
szakaszban, ugyanakkor biztosítsa, hogy a 
befektetők erőteljesen összpontosítsanak az 
Unió olyan közép- és hosszú távú 
szakpolitikai prioritásaira, mint az európai 
zöld megállapodás, az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv, az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia és a 
méltányos átállást szolgáló erős szociális 
Európa. Jelentősen növelnie kell az 
Európai Beruházási Bank (EBB) Csoport, a 

(24) A Covid19-világjárvány okozta 
gazdasági válságban az erőforrások piaci 
elosztása nem teljesen hatékony, és a 
feltételezett kockázatok jelentősen 
befolyásolják a magánberuházások 
áramlását. Ilyen körülmények között 
különösen értékes az InvestEU Alap azon 
fő jellemzője, hogy a magánfinanszírozás 
bevonása érdekében csökkenti a 
gazdaságilag életképes projektek 
kockázatát és ezt a jellemzőt meg kell 
erősíteni többek között annak érdekében, 
hogy ellensúlyozza az aszimmetrikus 
helyreállítás kockázatát és csökkentse a 
tagállamok közötti eltéréseket. Az 
InvestEU programnak képesnek kell lennie 
arra, hogy létfontosságú támogatást 
nyújtson a vállalkozásoknak a helyreállítási 
szakaszban, ugyanakkor biztosítsa, hogy a 
befektetők erőteljesen összpontosítsanak az 
Unió olyan közép- és hosszú távú 
szakpolitikai prioritásaira, mint az európai 
zöld megállapodás, az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv, az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia és a 
méltányos átállást szolgáló erős szociális 
Európa. Jelentősen növelnie kell az 
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nemzeti fejlesztési bankok és intézmények, 
valamint más végrehajtó partnerek 
kockázatvállalási képességét a gazdaság 
helyreállításának támogatása érdekében.

Európai Beruházási Bank (EBB) Csoport, a 
nemzeti fejlesztési bankok és intézmények, 
valamint más végrehajtó partnerek 
kockázatvállalási képességét a gazdaság 
helyreállításának támogatása érdekében.

Or. en

Módosítás 172
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A Covid19-világjárvány okozta 
gazdasági válságban az erőforrások piaci 
elosztása nem teljesen hatékony, és a 
feltételezett kockázatok jelentősen 
befolyásolják a magánberuházások 
áramlását. Ilyen körülmények között 
különösen értékes az InvestEU Alap azon 
fő jellemzője, hogy a magánfinanszírozás 
bevonása érdekében csökkenti a 
gazdaságilag életképes projektek 
kockázatát és ezt a jellemzőt meg kell 
erősíteni többek között annak érdekében, 
hogy ellensúlyozza az aszimmetrikus 
helyreállítás kockázatát. Az InvestEU 
programnak képesnek kell lennie arra, 
hogy létfontosságú támogatást nyújtson a 
vállalkozásoknak a helyreállítási 
szakaszban, ugyanakkor biztosítsa, hogy a 
befektetők erőteljesen összpontosítsanak az 
Unió olyan közép- és hosszú távú 
szakpolitikai prioritásaira, mint az európai 
zöld megállapodás, az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv, az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia és a 
méltányos átállást szolgáló erős szociális 
Európa. Jelentősen növelnie kell az 
Európai Beruházási Bank (EBB) Csoport, a 
nemzeti fejlesztési bankok és intézmények, 
valamint más végrehajtó partnerek 
kockázatvállalási képességét a gazdaság 

(24) A Covid19-világjárvány okozta 
gazdasági válságban az erőforrások piaci 
elosztása nem teljesen hatékony, és a 
feltételezett kockázatok jelentősen 
befolyásolják a magánberuházások 
áramlását. Ilyen körülmények között 
különösen értékes az InvestEU Alap azon 
fő jellemzője, hogy a magánfinanszírozás 
bevonása érdekében csökkenti a 
gazdaságilag életképes projektek 
kockázatát és ezt a jellemzőt meg kell 
erősíteni többek között annak érdekében, 
hogy ellensúlyozza az aszimmetrikus 
helyreállítás kockázatát. Az InvestEU 
programnak képesnek kell lennie arra, 
hogy létfontosságú támogatást nyújtson a 
vállalkozásoknak, különösen a kkv-knak a 
helyreállítási szakaszban, ugyanakkor 
biztosítsa, hogy a befektetők erőteljesen 
összpontosítsanak az Unió olyan közép- és 
hosszú távú szakpolitikai prioritásaira, mint 
az európai zöld megállapodás, az európai 
zöld megállapodáshoz kapcsolódó 
beruházási terv, az Európa digitális 
jövőjének megtervezésére irányuló 
stratégia és a méltányos átállást szolgáló 
erős szociális Európa. Jelentősen növelnie 
kell az Európai Beruházási Bank (EBB) 
Csoport, a nemzeti fejlesztési bankok és 
intézmények, valamint más végrehajtó 
partnerek kockázatvállalási képességét a 
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helyreállításának támogatása érdekében. gazdaság helyreállításának támogatása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 173
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. Az uniós GDP 
csökkenése várhatóan sokkal nagyobb 
mértékű lesz a 2009-es pénzügyi válság 
idején tapasztaltnál, és elkerülhetetlenül 
negatív társadalmi hatásokkal jár majd. A 
világjárvány kitörése rávilágított arra, hogy 
kezelni kell a stratégiai sebezhetőségeket 
az Unió veszélyhelyzet-reagálásának, 
valamint az egész gazdaság 
rezilienciájának javítása érdekében. Csak 
az ellenállóképes, inkluzív és integrált 
európai gazdaság képes fenntartani az 
egységes piacot és az egyenlő 
versenyfeltételeket, ami a legnehezebb 
helyzetben lévő tagállamok javát is 
szolgálja.

(25) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. Az uniós GDP 
csökkenése várhatóan sokkal nagyobb 
mértékű lesz az eredetileg előre jelzettnél, 
valamint jóval súlyosabb lesz a 2008-as 
pénzügyi válság idején tapasztaltnál, és 
elkerülhetetlenül negatív társadalmi 
hatásokkal jár majd. A világjárvány 
kitörése rávilágított arra, hogy sürgősen és 
hatékonyan kezelni kell a stratégiai 
sebezhetőségeket az Unió veszélyhelyzet-
reagálásának, valamint társadalmaink és 
gazdaságaink rezilienciájának és 
fenntarthatóságának javítása érdekében. 
Csak társadalmilag kiegyensúlyozott, 
ellenállóképes, fenntartható, digitalizált, 
inkluzív és integrált európai gazdaság 
képes fenntartani az egységes piacot és az 
egyenlő versenyfeltételeket, ami a 
legnehezebb helyzetben lévő tagállamok és 
régiók javát is szolgálja.

Or. en

Módosítás 174
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. Az uniós GDP 
csökkenése várhatóan sokkal nagyobb 
mértékű lesz a 2009-es pénzügyi válság 
idején tapasztaltnál, és elkerülhetetlenül 
negatív társadalmi hatásokkal jár majd. A 
világjárvány kitörése rávilágított arra, hogy 
kezelni kell a stratégiai sebezhetőségeket 
az Unió veszélyhelyzet-reagálásának, 
valamint az egész gazdaság 
rezilienciájának javítása érdekében. Csak 
az ellenállóképes, inkluzív és integrált 
európai gazdaság képes fenntartani az 
egységes piacot és az egyenlő 
versenyfeltételeket, ami a legnehezebb 
helyzetben lévő tagállamok javát is 
szolgálja.

(25) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. Az uniós GDP 
csökkenése várhatóan sokkal nagyobb 
mértékű lesz a 2009-es pénzügyi válság 
idején tapasztaltnál, és elkerülhetetlenül 
negatív társadalmi hatásokkal jár majd, 
amelyeket az Európai Központi Bank 
tartósan laza monetáris politikái tovább 
súlyosbítanak. A világjárvány kitörése 
rávilágított arra, hogy kezelni kell az egyes 
tagállamokon és ágazatokon belüli 
stratégiai sebezhetőségeket az Unió 
veszélyhelyzet-reagálásának, valamint az 
egész gazdaság rezilienciájának javítása 
érdekében. Csak az ellenállóképes, 
inkluzív és integrált európai gazdaság 
képes fenntartani az egységes piacot és az 
egyenlő versenyfeltételeket, ami a 
legnehezebb helyzetben lévő tagállamok 
javát is szolgálja.

Or. en

Módosítás 175
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. Az uniós GDP 
csökkenése várhatóan sokkal nagyobb 
mértékű lesz a 2009-es pénzügyi válság 
idején tapasztaltnál, és elkerülhetetlenül 
negatív társadalmi hatásokkal jár majd. A 
világjárvány kitörése rávilágított arra, hogy 
kezelni kell a stratégiai sebezhetőségeket 
az Unió veszélyhelyzet-reagálásának, 
valamint az egész gazdaság 
rezilienciájának javítása érdekében. Csak 
az ellenállóképes, inkluzív és integrált 

(25) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. Az uniós GDP 
csökkenése várhatóan sokkal nagyobb 
mértékű lesz a 2009-es pénzügyi válság 
idején tapasztaltnál, és elkerülhetetlenül 
negatív társadalmi hatásokkal jár majd. A 
világjárvány kitörése rávilágított arra, hogy 
kezelni kell a stratégiai sebezhetőségeket 
az Unió veszélyhelyzet-reagálásának, 
valamint az egész gazdaság 
rezilienciájának javítása érdekében. Csak 
az ellenállóképes, inkluzív és integrált 
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európai gazdaság képes fenntartani az 
egységes piacot és az egyenlő 
versenyfeltételeket, ami a legnehezebb 
helyzetben lévő tagállamok javát is 
szolgálja.

európai gazdaság képes fenntartani az 
egységes piacot és az egyenlő 
versenyfeltételeket, ami a legnehezebb 
helyzetben lévő tagállamok, valamint a 
magánszektor támogatását célzó, állami 
támogatási programok útján történő 
beavatkozáshoz alacsony költségvetési 
kapacitással rendelkező tagállamok javát 
is szolgálja.

Or. en

Módosítás 176
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. Az uniós GDP 
csökkenése várhatóan sokkal nagyobb 
mértékű lesz a 2009-es pénzügyi válság 
idején tapasztaltnál, és elkerülhetetlenül 
negatív társadalmi hatásokkal jár majd. A 
világjárvány kitörése rávilágított arra, hogy 
kezelni kell a stratégiai sebezhetőségeket 
az Unió veszélyhelyzet-reagálásának, 
valamint az egész gazdaság 
rezilienciájának javítása érdekében. Csak 
az ellenállóképes, inkluzív és integrált 
európai gazdaság képes fenntartani az 
egységes piacot és az egyenlő 
versenyfeltételeket, ami a legnehezebb 
helyzetben lévő tagállamok javát is 
szolgálja.

(25) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. Az uniós GDP 
csökkenése már most sokkal nagyobb 
mértékű a 2009-es pénzügyi válság idején 
tapasztaltnál, és elkerülhetetlenül negatív 
társadalmi hatásokkal jár majd. A 
világjárvány kitörése rávilágított arra, hogy 
kezelni kell a stratégiai sebezhetőségeket 
az Unió veszélyhelyzet-reagálásának, 
valamint az egész gazdaság 
rezilienciájának javítása érdekében. Csak 
az ellenállóképes, digitalizált, innovatív, 
inkluzív és integrált európai gazdaság 
képes fenntartani az egységes piac 
integritását és az egyenlő 
versenyfeltételeket, ami a legnehezebb 
helyzetben lévő tagállamok javát is 
szolgálja.

Or. en

Módosítás 177
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru
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Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területeken: i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás és a 
polgári védelmi rendszer megerősítése, ii. 
kritikus infrastruktúrák, fizikai vagy 
virtuális; iii. az említett infrastruktúrák 
működtetéséhez és karbantartásához 
szükséges áruk és szolgáltatások 
biztosítása, iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás stratégiai jelentőséggel bír 
az Unió iparának jövőjére nézve, beleértve 
a mesterséges intelligenciát, a blokkláncot, 
a szoftvereket, a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari dekarbonizációs 
technológiákat, a szén-dioxid-leválasztást 
és -tárolást, a körforgásos gazdaság 
technológiáit, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 
fejlett anyagokat, v. az információs és 
kommunikációs technológiai alkatrészek és 
eszközök tömegtermelésére alkalmas 

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, összhangban a 
zöld és digitális Európára irányuló új 
ipari stratégiában meghatározott 
prioritásokkal és az ipari ökoszisztémákon 
alapuló fejlesztési modellel. A keretnek 
támogatnia kell azokat a projekteket, 
amelyek javítják a tagállamok 
gazdaságainak versenyképességét, erősítik 
a vállalkozói készségeket és csökkentik a 
sérülékeny szállítói láncoktól való 
függőséget. A stratégiai jelentőségű 
területek a következők: i. kritikus 
egészségügyi ellátás biztosítása, 
gyógyszerek, orvostechnikai eszközök és 
egészségügyi felszerelések gyártása és 
készleteinek felhalmozása, az egészségügyi 
válságkezelési kapacitás és a polgári 
védelmi rendszer megerősítése, ii. kritikus 
infrastruktúrák, fizikai vagy virtuális; iia. a 
válságkockázatok esetén való reagáláshoz 
szükséges kritikus korai észlelési és 
összehangolt intézményi és gazdasági 
reagálási képességek, valamint az 
alapvető köz- és magánintézmények és -
ágazatok számára az üzletmenet- és 
szolgáltatás-folytonossági megoldások 
előmozdítása; iib. a döntő fontosságú 
felújítási beruházások és innovatív 
megoldások építőipari ágazatba való 
beépítése, iic. a vállalkozói készségek 
fejlesztését, a magánszektor, ezen belül is 
az induló innovatív vállalkozások és a 
kkv-k fejlesztésének finanszírozását, a 
privatizációs folyamatokat, a technológiai 
fejlődéshez való alkalmazkodást és a 
fenntartható ágazati fejlődést elősegítő 
feltételek támogatása; iid. a vállalkozói 
készségek előmozdítását, az új innovatív 
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gyártólétesítmények az EU-ban; vi. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 
és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság 
terén, továbbá a 428/2009/EK tanácsi 
rendelet 2. cikkének 1. pontjában 
meghatározott kettős felhasználású 
termékek. A végső címzettek létesítő okirat 
szerinti székhelyének valamely 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy az Unióban jelentős tevékenységet 
folytatnak a személyzet, gyártás, kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenység 
tekintetében. Biztosítani kell a támogatást 
az olyan projektekhez, amelyek az Unión 
belül több helyszínen végrehajtott 
műveleteken keresztül hozzájárulnak a 
stratégiai ellátási láncok diverzifikálásához 
az egységes piacon.

induló vállalkozások, kkv-k és családi 
vállalkozások létrehozását, valamint az 
egész kontinensen a klaszterhálózatok és a 
digitális innovációs központok fejlesztését 
szolgáló beruházások és technikai 
segítségnyújtás; iii. az említett 
infrastruktúrák működtetéséhez és 
karbantartásához szükséges áruk és 
szolgáltatások biztosítása, iv. a zöld és 
digitális Európára irányuló új ipari 
stratégiában meghatározott prioritásokkal 
és az ipari ökoszisztémákon alapuló 
fejlesztési modellel összhangban Európa 
innovatív és fenntartható 
újraiparosításának kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk 
révén történő előmozdítása, ahol a 
beruházás stratégiai jelentőséggel bír az 
Unió iparának jövőjére nézve, beleértve a 
mesterséges intelligenciát, a blokkláncot, a 
szoftvereket, a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari dekarbonizációs 
technológiákat, a szén-dioxid-leválasztást 
és -tárolást, a körforgásos gazdaság 
technológiáit, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 
fejlett anyagokat, v. az információs és 
kommunikációs technológiai alkatrészek és 
eszközök tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban; vi. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 
és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság 
terén, továbbá a 428/2009/EK tanácsi 
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rendelet 2. cikkének 1. pontjában 
meghatározott kettős felhasználású 
termékek. A végső címzettek létesítő okirat 
szerinti székhelyének valamely 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy az Unióban jelentős tevékenységet 
folytatnak a személyzet, gyártás, kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenység 
tekintetében. Biztosítani kell a támogatást 
az olyan projektekhez, amelyek az Unión 
belül több helyszínen végrehajtott 
műveleteken keresztül hozzájárulnak a 
stratégiai ellátási láncok diverzifikálásához 
az egységes piacon.

Or. en

Módosítás 178
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területeken: i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás és a 
polgári védelmi rendszer megerősítése, ii. 
kritikus infrastruktúrák, fizikai vagy 
virtuális; iii. az említett infrastruktúrák 
működtetéséhez és karbantartásához 
szükséges áruk és szolgáltatások 
biztosítása, iv. kulcsfontosságú alap-, 

Az európai stratégiai beruházási keretnek 
elsősorban a valamely tagállamban 
letelepedett és az Unióban működő azon 
végső címzettek támogatására kell 
összpontosítania, amelyek tevékenysége az 
Unió számára stratégiai jelentőséggel bír, 
különös tekintettel a zöld és digitális 
átállásra és a fokozott ellenálló képességre 
a következő területeken: i. kritikus 
egészségügyi ellátás biztosítása, 
gyógyszerek gyártása és készleteinek 
felhalmozása, a válság szempontjából 
releváns termékek fenntartható és etikus 
gyártásának, beszerzésének, kezelésének 
és nem kizárólagos engedélyezésének az 
elősegítése, biztosítva, hogy ezek más 
uniós eszközöket kiegészítve megfizethetők 
legyenek, orvostechnikai eszközök és 
egészségügyi felszerelések, védőeszközök, 
és az egészségügyi válságkezelési 
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transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás stratégiai jelentőséggel bír 
az Unió iparának jövőjére nézve, beleértve 
a mesterséges intelligenciát, a blokkláncot, 
a szoftvereket, a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari dekarbonizációs 
technológiákat, a szén-dioxid-leválasztást 
és -tárolást, a körforgásos gazdaság 
technológiáit, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 
fejlett anyagokat, v. az információs és 
kommunikációs technológiai alkatrészek és 
eszközök tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban; vi. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 
és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság 
terén, továbbá a 428/2009/EK tanácsi 
rendelet 2. cikkének 1. pontjában 
meghatározott kettős felhasználású 
termékek. A végső címzettek létesítő okirat 
szerinti székhelyének valamely 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy az Unióban jelentős tevékenységet 
folytatnak a személyzet, gyártás, kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenység 
tekintetében. Biztosítani kell a támogatást 
az olyan projektekhez, amelyek az Unión 
belül több helyszínen végrehajtott 
műveleteken keresztül hozzájárulnak a 
stratégiai ellátási láncok diverzifikálásához 
az egységes piacon.

kapacitás és a polgári védelmi rendszer 
megerősítése az egészségügyi vészhelyzet 
esetén létfontosságú termékek széles körű 
hozzáférhetőségének és 
megfizethetőségének az elve alapján, ii. 
kritikus infrastruktúrák, fizikai vagy 
virtuális; iii. az említett infrastruktúrák 
működtetéséhez és karbantartásához 
szükséges áruk és szolgáltatások 
biztosítása, iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás stratégiai jelentőséggel bír 
az Unió iparának jövőjére nézve, beleértve 
az etikus mesterséges intelligenciát, az 
elosztott főkönyvi technológiákat, a 
szoftvereket, a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
fotonikát, az ipari biotechnológiát, a 
megújulóenergia-technológiákat, 
különösen a tengeri megújuló energiára 
vonatkozó stratégia, a tetőn elhelyezett 
napelemekre vonatkozó stratégia és a 
korszerűsítési stratégia végrehajtása 
érdekében, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
zöldhidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari nulla kibocsátású 
technológiákat, így például a szén-dioxid-
mentes acélgyártást, a körforgásos 
gazdaság technológiáit, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 
fejlett anyagokat, v. az információs és 
kommunikációs technológiai alkatrészek és 
eszközök tömegtermelésére alkalmas 
gyártó- és újrahasznosító létesítmények az 
EU-ban; vi. a közszereplők, vállalkozások 
vagy fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a 
biztonsági és az űrágazat, valamint a 
kiberbiztonság terén, továbbá a 
428/2009/EK tanácsi rendelet 2. cikkének 
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1. pontjában meghatározott kettős 
felhasználású termékek polgári 
komponensei, összhangban az esetleges 
későbbi módosításokkal és 
jogszabályokkal. A végső címzetteknek a 
fenntartható gazdasági tevékenységre való 
átállásra vonatkozó kötelező tervvel kell 
rendelkezniük, létesítő okirat szerinti 
székhelyüknek valamely tagállamban kell 
lennie, nem rendelkezhetnek olyan 
leányvállalatokkal a nem együttműködő 
országok és területek uniós jegyzékében 
szereplő országban, amelyek nem 
folytatnak tényleges gazdasági 
tevékenységet, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy az Unióban jelentős tevékenységet 
folytatnak a személyzet, gyártás, kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenység 
tekintetében. Biztosítani kell a támogatást 
az olyan projektekhez, amelyek az Unión 
belül több helyszínen végrehajtott 
műveleteken keresztül hozzájárulnak a 
stratégiai ellátási láncok diverzifikálásához 
az egységes piacon. A pénzügyi 
keretösszeg felosztásának biztosítania kell 
különösen azoknak a projekteknek a 
támogatását, amelyek rövid, közép- és 
hosszú távon segítenek az életek 
megmentésében.

Or. en

Módosítás 179
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
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stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területeken: i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás és a 
polgári védelmi rendszer megerősítése, ii. 
kritikus infrastruktúrák, fizikai vagy 
virtuális; iii. az említett infrastruktúrák 
működtetéséhez és karbantartásához 
szükséges áruk és szolgáltatások 
biztosítása, iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás stratégiai jelentőséggel bír 
az Unió iparának jövőjére nézve, beleértve 
a mesterséges intelligenciát, a blokkláncot, 
a szoftvereket, a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari dekarbonizációs 
technológiákat, a szén-dioxid-leválasztást 
és -tárolást, a körforgásos gazdaság 
technológiáit, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 
fejlett anyagokat, v. az információs és 
kommunikációs technológiai alkatrészek és 
eszközök tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban; vi. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 
és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság 
terén, továbbá a 428/2009/EK tanácsi 
rendelet 2. cikkének 1. pontjában 
meghatározott kettős felhasználású 

stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területeken: i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás és a 
polgári védelmi rendszer megerősítése, ii. 
kritikus infrastruktúrák, fizikai vagy 
virtuális; iii. az említett infrastruktúrák 
működtetéséhez és karbantartásához 
szükséges áruk és szolgáltatások 
biztosítása, iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás stratégiai jelentőséggel bír 
az Unió iparának jövőjére nézve, beleértve 
a mesterséges intelligenciát, a blokkláncot, 
a szoftvereket, a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari dekarbonizációs 
technológiákat, a szén-dioxid-leválasztást 
és -tárolást, a körforgásos gazdaság 
technológiáit, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 
fejlett anyagokat, v. az információs és 
kommunikációs technológiai alkatrészek és 
eszközök tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban; vi. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 
és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság 
terén, továbbá a 428/2009/EK tanácsi 
rendelet 2. cikkének 1. pontjában 
meghatározott kettős felhasználású 
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termékek. A végső címzettek létesítő okirat 
szerinti székhelyének valamely 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy az Unióban jelentős tevékenységet 
folytatnak a személyzet, gyártás, kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenység 
tekintetében. Biztosítani kell a támogatást 
az olyan projektekhez, amelyek az Unión 
belül több helyszínen végrehajtott 
műveleteken keresztül hozzájárulnak a 
stratégiai ellátási láncok diverzifikálásához 
az egységes piacon.

termékek. A végső címzettek létesítő okirat 
szerinti székhelyének valamely 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy az Unióban jelentős tevékenységet 
folytatnak a személyzet, gyártás, kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenység 
tekintetében. Biztosítani kell a támogatást 
az olyan projektekhez, amelyek az Unión 
belül több helyszínen végrehajtott 
műveleteken keresztül hozzájárulnak a 
stratégiai ellátási láncok diverzifikálásához 
az egységes piacon.

A Bizottság C(2020)4885 final ajánlása 
alapján a fizetőképesség-támogatási 
keretből részesülő címzettek: 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; valamint d) nem 
osztozhatnak a tulajdonjogon a nem 
együttműködő országok és területek 
európai uniós jegyzékében szereplő 
joghatóságokban működő 
vállalkozásokkal.

Or. en

Módosítás 180
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen
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Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területeken: i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás és a 
polgári védelmi rendszer megerősítése, ii. 
kritikus infrastruktúrák, fizikai vagy 
virtuális; iii. az említett infrastruktúrák 
működtetéséhez és karbantartásához 
szükséges áruk és szolgáltatások 
biztosítása, iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás stratégiai jelentőséggel bír 
az Unió iparának jövőjére nézve, beleértve 
a mesterséges intelligenciát, a blokkláncot, 
a szoftvereket, a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari dekarbonizációs 
technológiákat, a szén-dioxid-leválasztást 
és -tárolást, a körforgásos gazdaság 
technológiáit, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 
fejlett anyagokat, v. az információs és 
kommunikációs technológiai alkatrészek és 

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel az uniós éghajlat-politikai és 
környezeti célkitűzésekre, kiváltképp a 
klímasemlegesség 2050-ig történő 
megvalósítására vonatkozó célkitűzésre, a 
digitális átállásra és a fokozott ellenálló 
képességre a következő területeken: i. 
kritikus egészségügyi ellátás biztosítása, 
gyógyszerek, orvostechnikai eszközök és 
egészségügyi felszerelések gyártása és 
készleteinek felhalmozása, az egészségügyi 
válságkezelési kapacitás és a polgári 
védelmi rendszer megerősítése, ii. kritikus 
infrastruktúrák, fizikai vagy virtuális; iii. az 
említett infrastruktúrák működtetéséhez és 
karbantartásához szükséges áruk és 
szolgáltatások biztosítása, iv. 
kulcsfontosságú alap-, transzformatív, zöld 
és digitális technológiák és áttörést jelentő 
innovációk, ahol a beruházás stratégiai 
jelentőséggel bír az Unió iparának jövőjére 
nézve, beleértve a mesterséges 
intelligenciát, a blokkláncot, a szoftvereket, 
a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari dekarbonizációs 
technológiákat, a szén-dioxid-leválasztást 
és -tárolást, a körforgásos gazdaság 
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eszközök tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban; vi. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 
és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság 
terén, továbbá a 428/2009/EK tanácsi 
rendelet 2. cikkének 1. pontjában 
meghatározott kettős felhasználású 
termékek. A végső címzettek létesítő okirat 
szerinti székhelyének valamely 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy az Unióban jelentős tevékenységet 
folytatnak a személyzet, gyártás, kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenység 
tekintetében. Biztosítani kell a támogatást 
az olyan projektekhez, amelyek az Unión 
belül több helyszínen végrehajtott 
műveleteken keresztül hozzájárulnak a 
stratégiai ellátási láncok diverzifikálásához 
az egységes piacon.

technológiáit, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 
fejlett anyagokat, v. az információs és 
kommunikációs technológiai alkatrészek és 
eszközök tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban; vi. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 
és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság 
terén, továbbá a 428/2009/EK tanácsi 
rendelet 2. cikkének 1. pontjában 
meghatározott kettős felhasználású 
termékek. A végső címzettek létesítő okirat 
szerinti székhelyének valamely 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy az Unióban jelentős tevékenységet 
folytatnak a személyzet, gyártás, kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenység 
tekintetében. Biztosítani kell a támogatást 
az olyan projektekhez, amelyek az Unión 
belül több helyszínen végrehajtott 
műveleteken keresztül hozzájárulnak a 
stratégiai ellátási láncok diverzifikálásához 
az egységes piacon. Nem lehetnek e 
rendelet alapján támogathatók olyan 
tevékenységek, amelyek nincsenek 
összhangban a Párizsi Megállapodás 
megvalósításával és az európai zöld 
megállapodás éghajlat-politikai és 
környezeti céljaival, kiváltképp a 
klímasemlegesség 2050-ig történő 
megvalósítására vonatkozó célkitűzéssel 
és az (EU) XXXX/XX rendeletnek 
(európai klímarendelet) megfelelően 
meghatározott célkitűzésekkel, vagy 
amelyek nem felelnek meg a jelentős 
károkozás elkerülését célzó, az (EU) 
2020/852 rendeletben [A fenntartható 
befektetések előmozdítását célzó keret 
létrehozásáról szóló rendelet (Uniós 
taxonómia)] megállapított 
kritériumoknak.
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Or. en

Módosítás 181
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területeken: i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás és a 
polgári védelmi rendszer megerősítése, ii. 
kritikus infrastruktúrák, fizikai vagy 
virtuális; iii. az említett infrastruktúrák 
működtetéséhez és karbantartásához 
szükséges áruk és szolgáltatások 
biztosítása, iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás stratégiai jelentőséggel bír 
az Unió iparának jövőjére nézve, beleértve 
a mesterséges intelligenciát, a blokkláncot, 
a szoftvereket, a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari dekarbonizációs 

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területeken: i. a környezeti célkitűzések 
megvalósításához az uniós taxonómiával 
és a jelentős károkozás elkerülését célzó 
elvvel összhangban hozzájáruló 
tevékenységek; ii. kritikus egészségügyi 
ellátás biztosítása, gyógyszerek, 
orvostechnikai eszközök és egészségügyi 
felszerelések gyártása és készleteinek 
felhalmozása, az egészségügyi 
válságkezelési kapacitás és a polgári 
védelmi rendszer megerősítése, iii. kritikus 
infrastruktúrák, fizikai vagy virtuális; iv. az 
említett infrastruktúrák működtetéséhez és 
karbantartásához szükséges áruk és 
szolgáltatások biztosítása, v. 
kulcsfontosságú alap-, transzformatív, zöld 
és digitális technológiák és áttörést jelentő 
innovációk, ahol a beruházás stratégiai 
jelentőséggel bír az Unió iparának jövőjére 
nézve, beleértve a mesterséges 
intelligenciát, a blokkláncot, a szoftvereket, 
a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
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technológiákat, a szén-dioxid-leválasztást 
és -tárolást, a körforgásos gazdaság 
technológiáit, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 
fejlett anyagokat, v. az információs és 
kommunikációs technológiai alkatrészek és 
eszközök tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban; vi. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 
és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság 
terén, továbbá a 428/2009/EK tanácsi 
rendelet 2. cikkének 1. pontjában 
meghatározott kettős felhasználású 
termékek. A végső címzettek létesítő okirat 
szerinti székhelyének valamely 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy az Unióban jelentős tevékenységet 
folytatnak a személyzet, gyártás, kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenység 
tekintetében. Biztosítani kell a támogatást 
az olyan projektekhez, amelyek az Unión 
belül több helyszínen végrehajtott 
műveleteken keresztül hozzájárulnak a 
stratégiai ellátási láncok diverzifikálásához 
az egységes piacon.

technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari dekarbonizációs 
technológiákat, a szén-dioxid-leválasztást 
és -tárolást, a körforgásos gazdaság 
technológiáit, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 
fejlett anyagokat, vi. az információs és 
kommunikációs technológiai alkatrészek és 
eszközök tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban; vii. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, viii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 
és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság 
terén, továbbá a 428/2009/EK tanácsi 
rendelet 2. cikkének 1. pontjában 
meghatározott kettős felhasználású 
termékek. A végső címzettek létesítő okirat 
szerinti székhelyének valamely 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy az Unióban jelentős tevékenységet 
folytatnak a személyzet, gyártás, kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenység 
tekintetében. Biztosítani kell a támogatást 
az olyan projektekhez, amelyek az Unión 
belül több helyszínen végrehajtott 
műveleteken keresztül hozzájárulnak a 
stratégiai ellátási láncok diverzifikálásához 
az egységes piacon.

Or. en

Módosítás 182
Sabine Verheyen
a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területeken: i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás és a 
polgári védelmi rendszer megerősítése, ii. 
kritikus infrastruktúrák, fizikai vagy 
virtuális; iii. az említett infrastruktúrák 
működtetéséhez és karbantartásához 
szükséges áruk és szolgáltatások 
biztosítása, iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás stratégiai jelentőséggel bír 
az Unió iparának jövőjére nézve, beleértve 
a mesterséges intelligenciát, a blokkláncot, 
a szoftvereket, a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari dekarbonizációs 
technológiákat, a szén-dioxid-leválasztást 
és -tárolást, a körforgásos gazdaság 
technológiáit, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 
fejlett anyagokat, v. az információs és 
kommunikációs technológiai alkatrészek és 
eszközök tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban; vi. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területeken: i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás és a 
polgári védelmi rendszer megerősítése, ii. 
kritikus infrastruktúrák, fizikai vagy 
virtuális, vagy szellemi tulajdonon alapuló 
infrastruktúrák, így például az 
audiovizuális tartalomkészítés és -
forgalmazás területére tartozó 
infrastruktúrák; iii. az említett 
infrastruktúrák működtetéséhez és 
karbantartásához szükséges áruk és 
szolgáltatások biztosítása, iv. 
kulcsfontosságú alap-, transzformatív, zöld 
és digitális technológiák és áttörést jelentő 
innovációk, ahol a beruházás stratégiai 
jelentőséggel bír az Unió iparának jövőjére 
nézve, beleértve a mesterséges 
intelligenciát, a blokkláncot, a szoftvereket, 
a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari dekarbonizációs 
technológiákat, a szén-dioxid-leválasztást 
és -tárolást, a körforgásos gazdaság 
technológiáit, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 
fejlett anyagokat, v. az információs és 
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biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 
és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság 
terén, továbbá a 428/2009/EK tanácsi 
rendelet 2. cikkének 1. pontjában 
meghatározott kettős felhasználású 
termékek. A végső címzettek létesítő okirat 
szerinti székhelyének valamely 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy az Unióban jelentős tevékenységet 
folytatnak a személyzet, gyártás, kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenység 
tekintetében. Biztosítani kell a támogatást 
az olyan projektekhez, amelyek az Unión 
belül több helyszínen végrehajtott 
műveleteken keresztül hozzájárulnak a 
stratégiai ellátási láncok diverzifikálásához 
az egységes piacon.

kommunikációs technológiai alkatrészek és 
eszközök tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban; vi. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 
és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság 
terén, továbbá a 428/2009/EK tanácsi 
rendelet 2. cikkének 1. pontjában 
meghatározott kettős felhasználású 
termékek. A végső címzettek létesítő okirat 
szerinti székhelyének valamely 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy az Unióban jelentős tevékenységet 
folytatnak a személyzet, gyártás, kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenység 
tekintetében. Biztosítani kell a támogatást 
az olyan projektekhez, amelyek az Unión 
belül több helyszínen végrehajtott 
műveleteken keresztül hozzájárulnak a 
stratégiai ellátási láncok diverzifikálásához 
az egységes piacon.

Or. en

Módosítás 183
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
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területeken: i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás és a 
polgári védelmi rendszer megerősítése, ii. 
kritikus infrastruktúrák, fizikai vagy 
virtuális; iii. az említett infrastruktúrák 
működtetéséhez és karbantartásához 
szükséges áruk és szolgáltatások 
biztosítása, iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás stratégiai jelentőséggel bír 
az Unió iparának jövőjére nézve, beleértve 
a mesterséges intelligenciát, a blokkláncot, 
a szoftvereket, a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari dekarbonizációs 
technológiákat, a szén-dioxid-leválasztást 
és -tárolást, a körforgásos gazdaság 
technológiáit, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 
fejlett anyagokat, v. az információs és 
kommunikációs technológiai alkatrészek és 
eszközök tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban; vi. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 
és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság 
terén, továbbá a 428/2009/EK tanácsi 
rendelet 2. cikkének 1. pontjában 
meghatározott kettős felhasználású 
termékek. A végső címzettek létesítő okirat 
szerinti székhelyének valamely 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 

területeken: i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás, a 
közegészségügyi rendszerek és a polgári 
védelmi rendszer megerősítése, ii. kritikus 
infrastruktúrák, fizikai vagy virtuális; iii. az 
említett infrastruktúrák működtetéséhez és 
karbantartásához szükséges áruk és 
szolgáltatások biztosítása, iv. 
kulcsfontosságú alap-, transzformatív, zöld 
és digitális technológiák és áttörést jelentő 
innovációk, ahol a beruházás stratégiai 
jelentőséggel bír az Unió fenntartható 
jövőjére nézve, beleértve a mesterséges 
intelligenciát, a blokkláncot, a szoftvereket, 
a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari és az egész 
gazdaságnak szóló dekarbonizációs 
technológiákat, a szén-dioxid-leválasztást 
és -tárolást, a körforgásos gazdaság 
technológiáit, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 
fejlett anyagokat, v. az információs és 
kommunikációs technológiai alkatrészek és 
eszközök tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban; vi. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 
és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság 
terén, továbbá a 428/2009/EK tanácsi 
rendelet 2. cikkének 1. pontjában 
meghatározott kettős felhasználású 
termékek. A végső címzettek létesítő okirat 
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tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy az Unióban jelentős tevékenységet 
folytatnak a személyzet, gyártás, kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenység 
tekintetében. Biztosítani kell a támogatást 
az olyan projektekhez, amelyek az Unión 
belül több helyszínen végrehajtott 
műveleteken keresztül hozzájárulnak a 
stratégiai ellátási láncok diverzifikálásához 
az egységes piacon.

szerinti székhelyének valamely 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy az Unióban jelentős tevékenységet 
folytatnak a személyzet, gyártás, kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenység 
tekintetében. Biztosítani kell a támogatást 
az olyan projektekhez, amelyek az Unión 
belül több helyszínen végrehajtott 
műveleteken keresztül hozzájárulnak a 
stratégiai ellátási láncok diverzifikálásához 
az egységes piacon.

Or. en

Módosítás 184
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területeken: i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás és a 
polgári védelmi rendszer megerősítése, ii. 
kritikus infrastruktúrák, fizikai vagy 
virtuális; iii. az említett infrastruktúrák 
működtetéséhez és karbantartásához 
szükséges áruk és szolgáltatások 
biztosítása, iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás stratégiai jelentőséggel bír 
az Unió iparának jövőjére nézve, beleértve 

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek közvetlen vagy közvetett 
tevékenysége az Unió számára stratégiai 
jelentőséggel bír, különös tekintettel a zöld 
és digitális átállásra és a fokozott ellenálló 
képességre a következő területeken: i. 
kritikus egészségügyi ellátás biztosítása, 
gyógyszerek, orvostechnikai eszközök és 
egészségügyi felszerelések gyártása és 
készleteinek felhalmozása, az egészségügyi 
válságkezelési kapacitás és a polgári 
védelmi rendszer megerősítése, ii. kritikus 
infrastruktúrák, fizikai vagy virtuális; iii. az 
említett infrastruktúrák működtetéséhez és 
karbantartásához szükséges áruk és 
szolgáltatások biztosítása, iv. 
kulcsfontosságú alap-, transzformatív, zöld 
és digitális technológiák és áttörést jelentő 
innovációk, ahol a beruházás stratégiai 
jelentőséggel bír az Unió iparának jövőjére 
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a mesterséges intelligenciát, a blokkláncot, 
a szoftvereket, a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari dekarbonizációs 
technológiákat, a szén-dioxid-leválasztást 
és -tárolást, a körforgásos gazdaság 
technológiáit, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 
fejlett anyagokat, v. az információs és 
kommunikációs technológiai alkatrészek és 
eszközök tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban; vi. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 
és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság 
terén, továbbá a 428/2009/EK tanácsi 
rendelet 2. cikkének 1. pontjában 
meghatározott kettős felhasználású 
termékek. A végső címzettek létesítő okirat 
szerinti székhelyének valamely 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy az Unióban jelentős tevékenységet 
folytatnak a személyzet, gyártás, kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenység 
tekintetében. Biztosítani kell a támogatást 
az olyan projektekhez, amelyek az Unión 
belül több helyszínen végrehajtott 
műveleteken keresztül hozzájárulnak a 
stratégiai ellátási láncok diverzifikálásához 
az egységes piacon.

nézve, beleértve a mesterséges 
intelligenciát, a blokkláncot, a szoftvereket, 
a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari dekarbonizációs 
technológiákat, a szén-dioxid-leválasztást 
és -tárolást, a körforgásos gazdaság 
technológiáit, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 
fejlett anyagokat, v. az információs és 
kommunikációs technológiai alkatrészek és 
eszközök tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban; vi. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 
és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság 
terén, továbbá a 428/2009/EK tanácsi 
rendelet 2. cikkének 1. pontjában 
meghatározott kettős felhasználású 
termékek. A végső címzettek létesítő okirat 
szerinti székhelyének valamely 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy az Unióban jelentős tevékenységet 
folytatnak a személyzet, gyártás, kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenység 
tekintetében. Biztosítani kell a támogatást 
az olyan projektekhez, amelyek az Unión 
belül több helyszínen végrehajtott 
műveleteken keresztül hozzájárulnak a 
stratégiai ellátási láncok diverzifikálásához 
és megerősítéséhez az egységes piacon.

Or. en
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Módosítás 185
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területeken: i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás és a 
polgári védelmi rendszer megerősítése, ii. 
kritikus infrastruktúrák, fizikai vagy 
virtuális; iii. az említett infrastruktúrák 
működtetéséhez és karbantartásához 
szükséges áruk és szolgáltatások 
biztosítása, iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás stratégiai jelentőséggel bír 
az Unió iparának jövőjére nézve, beleértve 
a mesterséges intelligenciát, a blokkláncot, 
a szoftvereket, a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari dekarbonizációs 
technológiákat, a szén-dioxid-leválasztást 
és -tárolást, a körforgásos gazdaság 
technológiáit, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területeken: i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek és oltóanyagok, 
orvostechnikai eszközök és egészségügyi 
felszerelések gyártása és készleteinek 
felhalmozása, az egészségügyi 
válságkezelési kapacitás és a polgári 
védelmi rendszer megerősítése, ii. kritikus 
infrastruktúrák, fizikai vagy virtuális; iii. az 
említett infrastruktúrák működtetéséhez és 
karbantartásához szükséges áruk és 
szolgáltatások biztosítása, iv. 
kulcsfontosságú alap-, transzformatív, zöld 
és digitális technológiák és áttörést jelentő 
innovációk, ahol a beruházás stratégiai 
jelentőséggel bír az Unió iparának jövőjére 
nézve, beleértve a mesterséges 
intelligenciát, a blokkláncot, a szoftvereket, 
a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari dekarbonizációs 
technológiákat, a szén-dioxid-leválasztást 
és -tárolást, a körforgásos gazdaság 
technológiáit, a biomedicinát, a 
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fejlett anyagokat, v. az információs és 
kommunikációs technológiai alkatrészek és 
eszközök tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban; vi. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 
és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság 
terén, továbbá a 428/2009/EK tanácsi 
rendelet 2. cikkének 1. pontjában 
meghatározott kettős felhasználású 
termékek. A végső címzettek létesítő okirat 
szerinti székhelyének valamely 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy az Unióban jelentős tevékenységet 
folytatnak a személyzet, gyártás, kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenység 
tekintetében. Biztosítani kell a támogatást 
az olyan projektekhez, amelyek az Unión 
belül több helyszínen végrehajtott 
műveleteken keresztül hozzájárulnak a 
stratégiai ellátási láncok diverzifikálásához 
az egységes piacon.

nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 
fejlett anyagokat, v. az információs és 
kommunikációs technológiai alkatrészek és 
eszközök tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban; vi. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 
és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság 
terén, továbbá a 428/2009/EK tanácsi 
rendelet 2. cikkének 1. pontjában 
meghatározott kettős felhasználású 
termékek. A végső címzettek létesítő okirat 
szerinti székhelyének valamely 
tagállamban kell lennie, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy az Unióban jelentős tevékenységet 
folytatnak a személyzet, gyártás, kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenység 
tekintetében. Biztosítani kell a támogatást 
az olyan projektekhez, amelyek az Unión 
belül több helyszínen végrehajtott 
műveleteken keresztül hozzájárulnak a 
stratégiai ellátási láncok diverzifikálásához 
az egységes piacon.

Or. en

Módosítás 186
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek ki kell terjednie a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő olyan beszállítókra is, amelyek 
tevékenysége az Unió számára stratégiai 
jelentőséggel bír, és amelyeknek hosszú 
távú beruházásra lenne szükségük vagy a 

(29) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek ki kell terjednie a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő olyan beszállítókra is, amelyek 
tevékenysége az Unió számára stratégiai 
jelentőséggel bír, és amelyeknek hosszú 
távú beruházásra lenne szükségük vagy a 
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közvetlen külföldi befektetésekre 
vonatkozó átvilágítási mechanizmus 
hatályába tartoznak. Emellett 
mindenekelőtt a közös európai érdeket 
szolgáló fontos projektek számára lehetővé 
kell tenni, hogy részesülhessenek az 
európai stratégiai beruházási keretből 
nyújtott támogatásból.

közvetlen külföldi befektetésekre 
vonatkozó átvilágítási mechanizmus 
hatályába tartoznak. Emellett az Unió 
éghajlati és környezeti céljaival 
összhangban – külön fontolóra véve a 
fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló rendeletet 
– és e célok végrehajtásának fokozott 
átláthatóságára törekedve mindenekelőtt a 
közös európai érdeket szolgáló fontos 
projektek számára lehetővé kell tenni, hogy 
részesülhessenek az európai stratégiai 
beruházási keretből nyújtott támogatásból.

Or. en

Módosítás 187
Clotilde Armand

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek ki kell terjednie a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő olyan beszállítókra is, amelyek 
tevékenysége az Unió számára stratégiai 
jelentőséggel bír, és amelyeknek hosszú 
távú beruházásra lenne szükségük vagy a 
közvetlen külföldi befektetésekre 
vonatkozó átvilágítási mechanizmus 
hatályába tartoznak. Emellett 
mindenekelőtt a közös európai érdeket 
szolgáló fontos projektek számára lehetővé 
kell tenni, hogy részesülhessenek az 
európai stratégiai beruházási keretből 
nyújtott támogatásból.

(29) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek ki kell terjednie a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő olyan beszállítókra is, amelyek 
tevékenysége az Unió számára stratégiai 
jelentőséggel bír, és amelyeknek hosszú 
távú beruházásra lenne szükségük vagy a 
közvetlen külföldi befektetésekre 
vonatkozó átvilágítási mechanizmus 
hatályába tartoznak. Emellett 
mindenekelőtt a közös európai érdeket 
szolgáló fontos projektek – különösen a 
keleti és a nyugati uniós tagállamok 
közötti gazdasági fejlettségi szakadék 
áthidalását célzó projektek – számára 
lehetővé kell tenni, hogy részesülhessenek 
az európai stratégiai beruházási keretből 
nyújtott támogatásból.

Or. en
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Módosítás 188
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek ki kell terjednie a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő olyan beszállítókra is, amelyek 
tevékenysége az Unió számára stratégiai 
jelentőséggel bír, és amelyeknek hosszú 
távú beruházásra lenne szükségük vagy a 
közvetlen külföldi befektetésekre 
vonatkozó átvilágítási mechanizmus 
hatályába tartoznak. Emellett 
mindenekelőtt a közös európai érdeket 
szolgáló fontos projektek számára lehetővé 
kell tenni, hogy részesülhessenek az 
európai stratégiai beruházási keretből 
nyújtott támogatásból.

(29) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek ki kell terjednie a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő olyan beszállítókra is, amelyek 
tevékenysége az Unió számára stratégiai 
jelentőséggel bír, és amelyeknek hosszú 
távú beruházásra lenne szükségük vagy a 
közvetlen külföldi befektetésekre 
vonatkozó átvilágítási mechanizmus 
hatályába tartoznak, kivéve akkor, ha 
fenyegetést jelentenek az Unió 
integritására, stabilitására vagy védelmi 
érdekeire nézve. Emellett mindenekelőtt a 
közös európai érdeket szolgáló fontos 
projektek számára lehetővé kell tenni, hogy 
részesülhessenek az európai stratégiai 
beruházási keretből nyújtott támogatásból.

Or. en

Módosítás 189
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek ki kell terjednie a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő olyan beszállítókra is, amelyek 
tevékenysége az Unió számára stratégiai 
jelentőséggel bír, és amelyeknek hosszú 
távú beruházásra lenne szükségük vagy a 
közvetlen külföldi befektetésekre 
vonatkozó átvilágítási mechanizmus 
hatályába tartoznak. Emellett 
mindenekelőtt a közös európai érdeket 

(29) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek ki kell terjednie a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő olyan beszállítókra is, amelyek 
tevékenysége az Unió számára stratégiai 
jelentőséggel bír és megfelel a jelentős 
károkozás elkerülését célzó elvnek, és 
amelyeknek hosszú távú beruházásra lenne 
szükségük vagy a közvetlen külföldi 
befektetésekre vonatkozó átvilágítási 
mechanizmus hatályába tartoznak. Emellett 



PE657.232v01-00 180/400 AM\1212517HU.docx

HU

szolgáló fontos projektek számára lehetővé 
kell tenni, hogy részesülhessenek az 
európai stratégiai beruházási keretből 
nyújtott támogatásból.

mindenekelőtt a közös európai érdeket 
szolgáló fontos projektek számára lehetővé 
kell tenni, hogy részesülhessenek az 
európai stratégiai beruházási keretből 
nyújtott támogatásból.

Or. en

Módosítás 190
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Hatékony kommunikáció révén 
biztosítani kell az InvestEU Alapból 
származó uniós finanszírozás, különösen 
az európai stratégiai beruházási keret és 
azonosított stratégiai prioritásainak a 
láthatóságát, kiemelve az uniós 
finanszírozású intézkedéseket és 
eredményeket annak érdekében, hogy 
megfelelően népszerűsítsék a gazdasági 
helyreállítás keretében az InvestEU 
program által nyújtott uniós hozzáadott 
értéket.

Or. en

Módosítás 191
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Az európai stratégiai beruházási 
keret hozzáadása a Covid19-világjárvány 
kitörése és az emberek életére gyakorolt 
hatása miatt szükséges. Elő kell 
mozdítania a fenntartható gazdasági 
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helyreállítást és a reziliencia növelését, 
miközben biztosítania kell az InvestEU 
programon keresztül támogatott összes 
beruházás szigorú addicionalitását.

Or. en

Módosítás 192
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 193
Enikő Győri

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(30) Mint azt az európai zöld 
megállapodás és az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv meghatározza, az Unió 
klímasemlegességének 2050-ig történő 
megvalósításával és az EU új 2030-as 
éghajlat-politikai céljának elérésével járó 
társadalmi, gazdasági és környezeti 
következmények kezelése érdekében egy 
méltányos átállást támogató 
mechanizmust kell létrehozni. A 
mechanizmusnak azokra a régiókra és 
ágazatokra kell összpontosítania, 
amelyeket – tekintettel a fosszilis 
tüzelőanyagoktól, ezen belül a széntől, 
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tőzegtől és olajpalától vagy a nagy 
üvegházhatásúgáz-kibocsátással járó ipari 
folyamatoktól való függőségükre – a 
legsúlyosabban érint az átállás, ám 
amelyek kevésbé képesek a szükséges 
beruházások finanszírozására. E 
mechanizmusnak három pillérből kell 
állnia: a Méltányos Átállást Támogató 
Alapból, az InvestEU keretében 
létrehozott célzott méltányos átállási 
programból, valamint az érintett régiókba 
irányuló vagy számukra előnyt jelentő 
további beruházásokat mozgósító 
közszektor-hitelezési eszközből.

Or. en

Módosítás 194
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(30) Mint arra az európai zöld 
megállapodás1a és az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv1b javaslatot tett, az EU 2030-as 
éghajlat-politikai céljának és az Unió 
klímasemlegességének a 2050-ig történő 
megvalósításával járó társadalmi, 
gazdasági és környezeti következmények 
kezelése érdekében egy méltányos átállást 
támogató mechanizmust kell létrehozni. E 
három pillérből – a Méltányos Átállást 
Támogató Alap (1. pillér), az InvestEU 
keretében létrehozott célzott méltányos 
átállási program (2. pillér) és egy 
közszektor-hitelezési eszköz (3. pillér) – 
álló mechanizmusnak azokra a régiókra 
kell összpontosítania, amelyeket a 
legsúlyosabban érint a zöld átállás, és 
amelyek kevésbé képesek a szükséges 
beruházások finanszírozására. Az 
InvestEU-nak ekként a méltányos átállási 
régiók számára is finanszírozási támogatást 
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kell nyújtania a beruházások 
ösztönzéséhez.

_________________
1a COM(2019)640 final.
1b COM(2020)21.

Or. en

Módosítás 195
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(30) Az InvestEU-nak a méltányos 
átállási régiók számára is finanszírozási 
támogatást kell nyújtania a beruházások 
ösztönzéséhez, külön hangsúlyt helyezve 
azokra a régiókra, amelyek az átállás 
kapcsán intenzívebb társadalmi és 
gazdasági kihívásokkal néznek szembe, 
összhangban az európai zöld 
megállapodással, az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
tervvel és a méltányos átállást támogató 
mechanizmus létrehozásával.

Or. en

Módosítás 196
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(30) Az InvestEU-nak a méltányos 
átállási régiók számára is finanszírozási 
támogatást kell nyújtania a beruházások 
ösztönzéséhez. Ezeket a beruházásokat 
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ösztönzéséhez. nem helyénvaló figyelembe venni annak 
értékelésekor, hogy valamely konkrét 
földrajzi területen túlzottan 
koncentrálódnak-e a program fellépései.

Or. en

Módosítás 197
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(30) Az InvestEU-nak a méltányos 
átállási régiók számára is finanszírozási 
támogatást kell nyújtania a beruházások 
ösztönzéséhez és a gazdasági 
tevékenységekhez, valamint lehetőséget 
kell nyújtania az érintett régiók számára 
arra, hogy az InvestEU tanácsadó 
központja révén célzott technikai 
segítségnyújtást vegyenek igénybe.

Or. en

Módosítás 198
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(30) Az InvestEU-nak a méltányos 
átállási régiók számára is finanszírozási 
támogatást kell nyújtania a beruházások 
ösztönzéséhez, akkor is, ha a támogatott 
projektek nem ezekben a régiókban 
találhatók, feltéve hogy 
kulcsfontosságúak az e területeken belüli 
átállás előmozdításához.

Or. en
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Módosítás 199
Clotilde Armand

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(30) Az InvestEU-nak a méltányos 
átállási régiók számára is finanszírozási 
támogatást kell nyújtania a beruházások 
ösztönzéséhez. Az InvestEU céljainak az 
eléréséhez alapvető az előzetes 
tudományos értékelés és a helyi 
érdekképviseletekkel való konzultáció.

Or. en

Módosítás 200
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(30) Az InvestEU-nak a méltányos 
átállási régiók számára is finanszírozási 
támogatást kell nyújtania a beruházások 
ösztönzéséhez, különösen az 
energiahatékonyság és a megújuló 
energia területén.

Or. en

Módosítás 201
Enikő Győri

Rendeletre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



PE657.232v01-00 186/400 AM\1212517HU.docx

HU

(30a) A Bizottság 2020. január 14-én 
elfogadta a Méltányos Átállást Támogató 
Alap létrehozására irányuló javaslatot. Az 
Alap jobb programozása és végrehajtása 
érdekében a rendelet [a MÁTA-rendelet] 
rendelet [7]. cikkével összhangban a 
tagállamok által elkészített méltányos 
átállásra vonatkozó területi terveknek meg 
kell határozniuk az átállási folyamat fő 
lépéseit és menetrendjét, és azonosítaniuk 
kell az átállás által legkedvezőtlenebbül 
érintett és az átállással járó kihívások 
kezelésére kevésbé képes területeket.

Or. en

Módosítás 202
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) A méltányos átállást támogató 
mechanizmus második pillérének 
végrehajtása érdekében egy méltányos 
átállással foglalkozó célzott programot 
kell létrehozni az InvestEU keretében, 
amely horizontálisan az összes 
szakpolitikai keretet átfogja. E 
programnak a [MÁTA-rendelet] rendelet 
[7]. cikkével összhangban a tagállamok 
által elkészített és a Bizottság által 
jóváhagyott méltányos átállásra vonatkozó 
területi tervekben azonosított régiók 
támogatása céljából finanszírozást kell 
biztosítania a pótlólagos beruházási 
szükségletekhez

Or. en

Módosítás 203
Enikő Győri
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Rendeletre irányuló javaslat
30 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30b) Az InvestEU keretében egy 
méltányos átállással foglalkozó külön 
programot kell létrehozni, amely 
horizontálisan az összes szakpolitikai 
keretet felöleli. Ez képezi a méltányos 
átállást támogató mechanizmus második 
pillérét, és támogatja a pótlólagos 
beruházásokat, potenciálisan támogatva a 
méltányos átállásra vonatkozó területi 
tervekben azonosított valamennyi régiót. 
A programnak a különféle pénzügyi 
termékek révén a projektek széles körébe 
történő beruházásokat kell lehetővé 
tennie, összhangban a beruházások 
InvestEU keretében való 
támogathatóságával. A programból a 
méltányos átállásra vonatkozó tervekben 
azonosított régiókban megvalósuló, vagy – 
még ha nem is magukban a régiókban 
valósulnak meg – az ilyen régiók javát 
szolgáló projektek részesülhetnek 
támogatásban, de csak akkor, ha a 
méltányos átállási régiókon kívüli 
finanszírozás kulcsfontosságú az említett 
régiók átállásához.

Or. en

Módosítás 204
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Az egyes szakpolitikai kereteknek 
két komponensből, az uniós komponensből 
és a tagállami komponensből kell állniuk. 
Az uniós komponensnek az egész Unióra 
kiterjedő, illetve egy adott tagállamra 
jellemző piaci hiányosságok vagy az 

(31) Az egyes szakpolitikai kereteknek 
két komponensből, az uniós komponensből 
és a tagállami komponensből kell állniuk. 
Az uniós komponensnek az egész Unióra 
kiterjedő, illetve egy adott tagállamra 
jellemző piaci hiányosságok vagy az 
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optimálistól elmaradó beruházási helyzetek 
arányos módon történő kezelését kell 
szolgálnia. A támogatásban részesülő 
műveleteknek egyértelmű uniós hozzáadott 
értékkel kell rendelkezniük. A tagállami 
komponens keretében lehetőséget kell 
biztosítani a tagállamoknak, valamint a 
tagállamokon keresztül a regionális 
hatóságoknak arra, hogy a megosztott 
irányítás alá tartozó alapokból származó 
forrásaik egy részével hozzájáruljanak az 
uniós garancia feltöltéséhez annak 
érdekében, hogy a hozzájárulási 
megállapodásban foglaltaknak megfelelően 
az felhasználható legyen meghatározott 
piaci hiányosságok vagy az optimálistól 
elmaradó beruházási helyzetek kezelését 
célzó finanszírozási vagy beruházási 
műveletekhez a saját területükön, többek 
között a kiszolgáltatott helyzetben lévő 
vagy távoli területeken, például az Unió 
legkülső régióiban, és ezáltal 
hozzájáruljanak a megosztott irányítású 
alapok célkitűzéseinek megvalósításához. 
Az InvestEU Alap uniós vagy tagállami 
komponenséből támogatott műveletek nem 
okozhatnak átfedéseket a 
magánfinanszírozással, illetve nem 
szoríthatják ki azt, és a versenyt sem 
torzíthatják a belső piacon.

optimálistól elmaradó beruházási helyzetek 
arányos módon történő kezelését kell 
szolgálnia. A támogatásban részesülő 
műveleteknek egyértelmű uniós hozzáadott 
értékkel kell rendelkezniük. A tagállami 
komponens keretében lehetőséget kell 
biztosítani a tagállamoknak, valamint a 
tagállamokon keresztül a regionális 
hatóságoknak arra, hogy a megosztott 
irányítás alá tartozó alapokból származó 
forrásaik egy részével hozzájáruljanak az 
uniós garancia feltöltéséhez annak 
érdekében, hogy a hozzájárulási 
megállapodásban foglaltaknak megfelelően 
az felhasználható legyen meghatározott 
piaci hiányosságok vagy az optimálistól 
elmaradó beruházási helyzetek kezelését 
célzó finanszírozási vagy beruházási 
műveletekhez a saját területükön, többek 
között a kiszolgáltatott helyzetben lévő 
vagy távoli területeken, például az Unió 
legkülső régióiban, és ezáltal 
hozzájáruljanak a megosztott irányítású 
alapok célkitűzéseinek megvalósításához.  
Ezen túlmenően, a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében 
készített helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek a tagállami komponenshez való 
további hozzájárulásokat 
tartalmazhatnak. Az InvestEU Alap uniós 
vagy tagállami komponenséből támogatott 
műveletek nem okozhatnak átfedéseket a 
magánfinanszírozással, illetve nem 
szoríthatják ki azt, és a versenyt sem 
torzíthatják a belső piacon.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében rendelkezésre 
álljanak források, amelyek a tagállami komponensekbe folyhatnak, ezt a tagállami 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervekben, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről 
szóló rendelet célkitűzéseivel összhangban programozni kell.

Módosítás 205
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
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Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A tagállami komponenst 
kifejezetten úgy kell kialakítani, hogy 
lehetővé tegye a megosztott irányítás alá 
tartozó alapok felhasználását az Unió által 
biztosított garancia feltöltéséhez. Ez a 
lehetőség növelné az uniós garancia 
hozzáadott értékét azáltal, hogy a 
támogatást a pénzügyi kedvezményezettek 
és projektek szélesebb köre számára 
biztosítaná, valamint diverzifikálná a 
megosztott irányítás alá tartozó alapok 
célkitűzéseinek elérését szolgáló 
eszközöket, miközben biztosítja a függő 
kötelezettségek következetes 
kockázatkezelését azáltal, hogy az uniós 
garanciát közvetett irányítás mellett 
használja fel. Az Uniónak garanciát kell 
nyújtania a Bizottság és a végrehajtó 
partnerek között a tagállami komponens 
keretében megkötött 
garanciamegállapodásokban előirányzott 
finanszírozási és beruházási műveletekre. 
A garancia feltöltését a megosztott 
irányítás alá tartozó alapoknak kell 
biztosítaniuk a Bizottság által a műveletek 
jellege és az ebből eredő várható 
veszteségek alapján meghatározott és a 
tagállammal kötött hozzájárulási 
megállapodásban foglalt feltöltési rátának 
megfelelően. A tagállamnak pedig 
viszontgaranciát kell vállalnia a várható 
veszteségeket meghaladó veszteségre, az 
Unió javára. Ezeket a követelményeket az 
egyes – a lehetőséget önként választó – 
tagállamokkal kötött átfogó hozzájárulási 
megállapodásban kell meghatározni. A 
hozzájárulási megállapodásnak 
tartalmaznia kell az érintett tagállamban az 
InvestEU Alap szabályai alapján 
végrehajtandó egy vagy több egyedi 
garanciamegállapodást, valamint regionális 
forráselkülönítést. A feltöltési ráta eseti 
alapon történő meghatározásához el kell 

(32) A tagállami komponenst 
kifejezetten úgy kell kialakítani, hogy 
lehetővé tegye a megosztott irányítás alá 
tartozó alapok vagy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében 
készített helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervekből származó pótlólagos 
hozzájárulások felhasználását az Unió által 
biztosított garancia feltöltéséhez. Ez a 
lehetőség növelné az uniós garancia 
hozzáadott értékét azáltal, hogy a 
támogatást a pénzügyi kedvezményezettek 
és projektek szélesebb köre számára 
biztosítaná, valamint diverzifikálná a 
megosztott irányítás alá tartozó alapok 
célkitűzéseinek elérését szolgáló 
eszközöket, miközben biztosítja a függő 
kötelezettségek következetes 
kockázatkezelését azáltal, hogy az uniós 
garanciát közvetett irányítás mellett 
használja fel. Az Uniónak garanciát kell 
nyújtania a Bizottság és a végrehajtó 
partnerek között a tagállami komponens 
keretében megkötött 
garanciamegállapodásokban előirányzott 
finanszírozási és beruházási műveletekre. 
A garancia feltöltését a megosztott 
irányítás alá tartozó alapoknak kell 
biztosítaniuk a Bizottság által a műveletek 
jellege és az ebből eredő várható 
veszteségek alapján meghatározott és a 
tagállammal kötött hozzájárulási 
megállapodásban foglalt feltöltési rátának 
megfelelően. A tagállamnak pedig 
viszontgaranciát kell vállalnia a várható 
veszteségeket meghaladó veszteségre, az 
Unió javára. Ezeket a követelményeket az 
egyes – a lehetőséget önként választó – 
tagállamokkal kötött átfogó hozzájárulási 
megállapodásban kell meghatározni. A 
hozzájárulási megállapodásnak 
tartalmaznia kell az érintett tagállamban az 
InvestEU Alap szabályai alapján 
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térni az (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet30 (a 
költségvetési rendelet) 211. cikkének (1) 
bekezdésétől. Ez a megoldás továbbá 
egységes szabályrendszert biztosít a 
központilag irányított alapokból vagy 
megosztott irányítás alá tartozó alapokból 
támogatott költségvetési biztosítékokra, 
ami megkönnyíti kombinációjukat.

végrehajtandó egy vagy több egyedi 
garanciamegállapodást, valamint regionális 
forráselkülönítést. A feltöltési ráta eseti 
alapon történő meghatározásához el kell 
térni az (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet30 (a 
költségvetési rendelet) 211. cikkének (1) 
bekezdésétől. Ez a megoldás továbbá 
egységes szabályrendszert biztosít a 
központilag irányított alapokból vagy a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
keretében készített helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekből származó 
pótlólagos hozzájárulásokból támogatott 
költségvetési biztosítékokra, ami 
megkönnyíti kombinációjukat.

_________________ _________________
30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. 
július 18.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 
1. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. 
július 18.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 
1. o.).

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében rendelkezésre 
álljanak források, amelyek a tagállami komponensekbe folyhatnak, ezt a tagállami 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervekben, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről 
szóló rendelet célkitűzéseivel összhangban programozni kell.

Módosítás 206
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A tagállami komponenst 
kifejezetten úgy kell kialakítani, hogy 
lehetővé tegye a megosztott irányítás alá 
tartozó alapok felhasználását az Unió által 
biztosított garancia feltöltéséhez. Ez a 
lehetőség növelné az uniós garancia 
hozzáadott értékét azáltal, hogy a 
támogatást a pénzügyi kedvezményezettek 
és projektek szélesebb köre számára 
biztosítaná, valamint diverzifikálná a 
megosztott irányítás alá tartozó alapok 
célkitűzéseinek elérését szolgáló 
eszközöket, miközben biztosítja a függő 
kötelezettségek következetes 
kockázatkezelését azáltal, hogy az uniós 
garanciát közvetett irányítás mellett 
használja fel. Az Uniónak garanciát kell 
nyújtania a Bizottság és a végrehajtó 
partnerek között a tagállami komponens 
keretében megkötött 
garanciamegállapodásokban előirányzott 
finanszírozási és beruházási műveletekre. 
A garancia feltöltését a megosztott 
irányítás alá tartozó alapoknak kell 
biztosítaniuk a Bizottság által a műveletek 
jellege és az ebből eredő várható 
veszteségek alapján meghatározott és a 
tagállammal kötött hozzájárulási 
megállapodásban foglalt feltöltési rátának 
megfelelően. A tagállamnak pedig 
viszontgaranciát kell vállalnia a várható 
veszteségeket meghaladó veszteségre, az 
Unió javára. Ezeket a követelményeket az 
egyes – a lehetőséget önként választó – 
tagállamokkal kötött átfogó hozzájárulási 
megállapodásban kell meghatározni. A 
hozzájárulási megállapodásnak 
tartalmaznia kell az érintett tagállamban az 
InvestEU Alap szabályai alapján 
végrehajtandó egy vagy több egyedi 
garanciamegállapodást, valamint regionális 
forráselkülönítést. A feltöltési ráta eseti 
alapon történő meghatározásához el kell 
térni az (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet30 (a 
költségvetési rendelet) 211. cikkének (1) 
bekezdésétől. Ez a megoldás továbbá 

(32) A tagállami komponenst 
kifejezetten úgy kell kialakítani, hogy 
lehetővé tegye a megosztott irányítás alá 
tartozó alapok felhasználását az Unió által 
biztosított garancia feltöltéséhez. Ez a 
lehetőség növelné az uniós garancia 
hozzáadott értékét azáltal, hogy a 
támogatást a pénzügyi kedvezményezettek 
és projektek szélesebb köre számára 
biztosítaná, valamint diverzifikálná a 
megosztott irányítás alá tartozó alapok 
célkitűzéseinek elérését szolgáló 
eszközöket, miközben biztosítja a függő 
kötelezettségek következetes 
kockázatkezelését azáltal, hogy az uniós 
garanciát közvetett irányítás mellett 
használja fel. Az Uniónak garanciát kell 
nyújtania a Bizottság és a végrehajtó 
partnerek között a tagállami komponens 
keretében megkötött 
garanciamegállapodásokban előirányzott 
finanszírozási és beruházási műveletekre. 
A garancia feltöltését a megosztott 
irányítás alá tartozó alapoknak kell 
biztosítaniuk a Bizottság által a műveletek 
jellege és az ebből eredő várható 
veszteségek alapján meghatározott és a 
tagállammal kötött hozzájárulási 
megállapodásban foglalt feltöltési rátának 
megfelelően és az egyes tagállamok eltérő 
társadalmi-gazdasági helyzetének 
figyelembevételével. A tagállamnak pedig 
viszontgaranciát kell vállalnia a várható 
veszteségeket meghaladó veszteségre, az 
Unió javára. Ezeket a követelményeket az 
egyes – a lehetőséget önként választó – 
tagállamokkal kötött átfogó hozzájárulási 
megállapodásban kell meghatározni. A 
hozzájárulási megállapodásnak 
tartalmaznia kell az érintett tagállamban az 
InvestEU Alap szabályai alapján 
végrehajtandó egy vagy több egyedi 
garanciamegállapodást, valamint regionális 
forráselkülönítést. A feltöltési ráta eseti 
alapon történő meghatározásához el kell 
térni az (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet30 (a 
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egységes szabályrendszert biztosít a 
központilag irányított alapokból vagy 
megosztott irányítás alá tartozó alapokból 
támogatott költségvetési biztosítékokra, 
ami megkönnyíti kombinációjukat.

költségvetési rendelet) 211. cikkének (1) 
bekezdésétől. Ez a megoldás továbbá 
egységes szabályrendszert biztosít a 
központilag irányított alapokból vagy 
megosztott irányítás alá tartozó alapokból 
támogatott költségvetési biztosítékokra, 
ami megkönnyíti kombinációjukat.

_________________ _________________
30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. 
július 18.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 
1. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. 
július 18.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 
1. o.).

Or. en

Módosítás 207
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A maximális szakpolitikai hatás, a 
megvalósítási hatékonyság, valamint a 
megfelelő költségvetési és 
kockázatkezelési felügyelet biztosítása 
érdekében az egyes partnerek relatív 
erősségeire támaszkodva partnerséget kell 
létrehozni a Bizottság és az EBB csoport 
között, amely partnerségnek támogatnia 
kell az uniós garanciához való hatékony 
és inkluzív közvetlen hozzáférést.

törölve

Or. en
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Módosítás 208
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A maximális szakpolitikai hatás, a 
megvalósítási hatékonyság, valamint a 
megfelelő költségvetési és 
kockázatkezelési felügyelet biztosítása 
érdekében az egyes partnerek relatív 
erősségeire támaszkodva partnerséget kell 
létrehozni a Bizottság és az EBB csoport 
között, amely partnerségnek támogatnia 
kell az uniós garanciához való hatékony és 
inkluzív közvetlen hozzáférést.

(33) A maximális szakpolitikai hatás, a 
megvalósítási hatékonyság, valamint a 
megfelelő költségvetési és 
kockázatkezelési felügyelet biztosítása 
érdekében az egyes partnerek relatív 
erősségeire támaszkodva partnerséget kell 
létrehozni a Bizottság és az EBB csoport 
között, amely partnerségnek támogatnia 
kell az uniós garanciához való hatékony és 
inkluzív közvetlen hozzáférést. Az EBB-
nek közlekedési hitelezési politikáját 
késedelem nélkül összhangba kell hoznia 
általában az európai zöld megállapodással 
és különösen az uniós éghajlat-politikai 
célkitűzésekkel.

Or. en

Módosítás 209
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Annak érdekében, hogy az Európai 
Beruházási Alapon (EBA) keresztül 
támogatást irányíthasson az európai 
gazdasághoz, a Bizottság számára lehetővé 
kell tenni, hogy részt vegyen az EBA egy 
vagy több esetleges tőkeemelésében annak 
érdekében, hogy az továbbra is 
támogathassa az európai gazdaságot és 
annak helyreállítását. Az Uniónak 
képesnek kell lennie arra, hogy a pénzügyi 
vonatkozások kellő figyelembevétele 
mellett fenntartsa az EBA tőkéjében való 

(34) Annak érdekében, hogy az Európai 
Beruházási Alapon (EBA) keresztül 
támogatást irányíthasson az európai 
gazdasághoz, a Bizottság számára lehetővé 
kell tenni, hogy részt vegyen az EBA egy 
vagy több esetleges tőkeemelésében annak 
érdekében, hogy az továbbra is 
támogathassa az európai gazdaságot és 
annak zöld helyreállítását. Az Uniónak 
képesnek kell lennie arra, hogy a pénzügyi 
vonatkozások kellő figyelembevétele 
mellett fenntartsa az EBA tőkéjében való 



PE657.232v01-00 194/400 AM\1212517HU.docx

HU

teljes részesedését. E célból megfelelő 
pénzügyi keretösszeget kell előirányozni a 
2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretben.

teljes részesedését. E célból megfelelő 
pénzügyi keretösszeget kell előirányozni a 
2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretben.

Or. en

Módosítás 210
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A Bizottságnak az inkluzivitás és a 
működőképesség biztosítása érdekében az 
irányító szervek felállításáig az EBB 
csoport mellett adott esetben ki kell kérnie 
más lehetséges végrehajtó partnerek 
véleményét a beruházási iránymutatásról, 
az éghajlat-politikai teljesítménykövetési 
rendszerről és a fenntarthatósági 
vizsgálattal kapcsolatos iránymutatásokat 
tartalmazó dokumentumokról és közös 
módszertanokról; ezt követően a 
végrehajtó partnereket az InvestEU 
program tanácsadó testületének és 
irányítóbizottságának keretei között kell 
bevonni.

(35) A Bizottságnak az inkluzivitás és a 
működőképesség biztosítása érdekében az 
irányító szervek felállításáig az EBB 
csoport mellett adott esetben ki kell kérnie 
más lehetséges végrehajtó partnerek és más 
érdekelt felek, köztük a helyi hatóságok és 
a civil társadalom véleményét a beruházási 
iránymutatásról, az éghajlat-politikai 
teljesítménykövetési rendszerről és a 
fenntarthatósági vizsgálattal kapcsolatos 
iránymutatásokat tartalmazó 
dokumentumokról és közös 
módszertanokról, ezen belül a természeti 
tőkét számba vevő számviteli rendszerről 
és az életciklus-elemzésről; ezt követően a 
végrehajtó partnereket az InvestEU 
program tanácsadó testületének és 
irányítóbizottságának keretei között kell 
bevonni.

Or. en

Módosítás 211
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A Bizottságnak az inkluzivitás és a 
működőképesség biztosítása érdekében az 
irányító szervek felállításáig az EBB 
csoport mellett adott esetben ki kell kérnie 
más lehetséges végrehajtó partnerek 
véleményét a beruházási iránymutatásról, 
az éghajlat-politikai teljesítménykövetési 
rendszerről és a fenntarthatósági 
vizsgálattal kapcsolatos iránymutatásokat 
tartalmazó dokumentumokról és közös 
módszertanokról; ezt követően a 
végrehajtó partnereket az InvestEU 
program tanácsadó testületének és 
irányítóbizottságának keretei között kell 
bevonni.

(35) A Bizottságnak az inkluzivitás és a 
működőképesség biztosítása érdekében az 
irányító szervek felállításáig az EBB 
csoport mellett adott esetben ki kell kérnie 
más lehetséges végrehajtó partnerek, 
valamint más érdekelt felek, köztük a 
helyi hatóságok és a civil társadalom 
véleményét a beruházási iránymutatásról, 
az éghajlat-politikai és környezeti 
teljesítménykövetési rendszerről és a 
fenntarthatósági vizsgálattal kapcsolatos 
iránymutatásokat tartalmazó 
dokumentumokról és közös 
módszertanokról; ezt követően a 
végrehajtó partnereket az InvestEU 
program tanácsadó testületének és 
irányítóbizottságának keretei között kell 
bevonni.

Or. en

Módosítás 212
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A Bizottságnak az inkluzivitás és a 
működőképesség biztosítása érdekében az 
irányító szervek felállításáig az EBB 
csoport mellett adott esetben ki kell kérnie 
más lehetséges végrehajtó partnerek 
véleményét a beruházási iránymutatásról, 
az éghajlat-politikai teljesítménykövetési 
rendszerről és a fenntarthatósági 
vizsgálattal kapcsolatos iránymutatásokat 
tartalmazó dokumentumokról és közös 
módszertanokról; ezt követően a 
végrehajtó partnereket az InvestEU 
program tanácsadó testületének és 
irányítóbizottságának keretei között kell 
bevonni.

(35) A Bizottságnak az inkluzivitás és a 
működőképesség biztosítása érdekében az 
irányító szervek felállításáig az EBB 
csoport mellett adott esetben ki kell kérnie 
más lehetséges végrehajtó partnerek 
véleményét a beruházási iránymutatásról, 
az éghajlat-politikai teljesítménykövetési 
rendszerről és a fenntarthatósági 
vizsgálattal kapcsolatos iránymutatásokat 
tartalmazó dokumentumokról és közös 
módszertanokról, valamint a 
foglalkoztatásra és a munkahelyekre 
gyakorolt hatásról; ezt követően a 
végrehajtó partnereket az InvestEU 
program tanácsadó testületének és 
irányítóbizottságának keretei között kell 
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bevonni.

Or. en

Módosítás 213
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A Bizottságnak az inkluzivitás és a 
működőképesség biztosítása érdekében az 
irányító szervek felállításáig az EBB 
csoport mellett adott esetben ki kell kérnie 
más lehetséges végrehajtó partnerek 
véleményét a beruházási iránymutatásról, 
az éghajlat-politikai teljesítménykövetési 
rendszerről és a fenntarthatósági 
vizsgálattal kapcsolatos iránymutatásokat 
tartalmazó dokumentumokról és közös 
módszertanokról; ezt követően a 
végrehajtó partnereket az InvestEU 
program tanácsadó testületének és 
irányítóbizottságának keretei között kell 
bevonni.

(35) A Bizottságnak az inkluzivitás és a 
működőképesség biztosítása érdekében az 
irányító szervek felállításáig az EBB 
csoport mellett adott esetben ki kell kérnie 
más lehetséges végrehajtó partnerek 
véleményét a beruházási iránymutatásról, 
az éghajlat-politikai teljesítménykövetési 
rendszerről és a fenntarthatósági 
vizsgálattal kapcsolatos iránymutatásokat 
tartalmazó dokumentumokról és közös 
módszertanokról, valamint a 
foglalkoztatásra és a munkahelyekre 
gyakorolt hatásról; ezt követően a 
végrehajtó partnereket az InvestEU 
program tanácsadó testületének és 
irányítóbizottságának keretei között kell 
bevonni.

Or. en

Módosítás 214
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az InvestEU Alapnak nyitva kell 
állnia az Európai Szabadkereskedelmi 
Társulásban részes harmadik országok, a 

(36) Az InvestEU Alapnak nyitva kell 
állnia az Európai Szabadkereskedelmi 
Társulásban részes harmadik országok, a 
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csatlakozó országok, a tagjelöltek és 
potenciális tagjelöltek, az európai 
szomszédságpolitika hatálya alá tartozó 
országok és más országok hozzájárulása 
előtt, az Unió és ezen országok által 
megállapított feltételek mellett. Ennek 
adott esetben lehetővé kell tennie az 
együttműködés folytatását az érintett 
országokkal, különösen a kutatás és 
innováció, valamint a kkv-k terén.

csatlakozó országok, a tagjelöltek és 
potenciális tagjelöltek, az európai 
szomszédságpolitika hatálya alá tartozó 
országok és más országok hozzájárulása 
előtt, az Unió és ezen országok által 
megállapított feltételek mellett. A 
fenntartható fejlődési célokkal 
összhangban együttműködést és 
támogatást kell biztosítani a fosszilis 
tüzelőanyagoktól való függőség 
csökkentése és a megfizethető megújuló 
energiaforrásokhoz való hozzáférés 
növelése, valamint a tudományhoz, a 
technológiához és az innovációhoz való 
hozzáférés támogatása érdekében. Ennek 
adott esetben lehetővé kell tennie az 
együttműködés folytatását az érintett 
országokkal, különösen a kutatás és 
innováció, valamint a kkv-k terén.

Or. en

Módosítás 215
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az InvestEU Alapnak nyitva kell 
állnia az Európai Szabadkereskedelmi 
Társulásban részes harmadik országok, a 
csatlakozó országok, a tagjelöltek és 
potenciális tagjelöltek, az európai 
szomszédságpolitika hatálya alá tartozó 
országok és más országok hozzájárulása 
előtt, az Unió és ezen országok által 
megállapított feltételek mellett. Ennek 
adott esetben lehetővé kell tennie az 
együttműködés folytatását az érintett 
országokkal, különösen a kutatás és 
innováció, valamint a kkv-k terén.

(36) Az InvestEU Alapnak nyitva kell 
állnia az Európai Szabadkereskedelmi 
Társulásban részes harmadik országok és a 
csatlakozó országok előtt. Ennek adott 
esetben lehetővé kell tennie az 
együttműködés folytatását az érintett 
országokkal, különösen a kutatás és 
innováció, valamint a kkv-k terén.

Or. en
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Módosítás 216
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A (folyó áron) 
75 153 850 000 EUR összegű uniós 
garancia várhatóan több mint 
1 000 000 000 000 EUR összegű további 
beruházást mozgósít uniós szinten, és 
indikatív módon felosztásra kerül a 
szakpolitikai keretek között. Az európai 
stratégiai beruházási keretre vonatkozóan 
azonban el kell különíteni az uniós 
garancia egy részét.

A (folyó áron) 25 000 000 000 EUR 
összegű uniós garancia várhatóan további 
beruházást mozgósít uniós szinten, és 
indikatív módon felosztásra kerül a 
szakpolitikai keretek között.

Or. en

Módosítás 217
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A (folyó áron) 
75 153 850 000 EUR összegű uniós 
garancia várhatóan több mint 
1 000 000 000 000 EUR összegű további 
beruházást mozgósít uniós szinten, és 
indikatív módon felosztásra kerül a 
szakpolitikai keretek között. Az európai 
stratégiai beruházási keretre vonatkozóan 
azonban el kell különíteni az uniós 
garancia egy részét.

(38) A (folyó áron) 
80 523 320 000 EUR összegű uniós 
garancia várhatóan több mint 
1 071 000 000 000 EUR összegű további 
beruházást mozgósít uniós szinten, és 
indikatív módon felosztásra kerül a 
szakpolitikai keretek között. Az európai 
stratégiai beruházási keretre vonatkozóan 
azonban el kell különíteni az uniós 
garancia egy részét.

Or. en

Módosítás 218
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Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az InvestEU Alapot alátámasztó 
uniós garanciát a Bizottságnak közvetett 
módon, a pénzügyi közvetítőket és adott 
esetben a végső címzetteket elérő 
végrehajtó partnerekre támaszkodva kell 
végrehajtania. A végrehajtó partnereket 
átlátható és összeférhetetlenségtől mentes 
módon kell kiválasztani. A végrehajtó 
partner – az InvestEU Alap célkitűzéseihez 
hozzájáruló és a támogathatósági 
kritériumoknak megfelelő – finanszírozási 
és beruházási műveleteinek támogatásához 
a Bizottságnak minden egyes végrehajtó 
partnerrel garanciamegállapodást kell 
kötnie, amelyben meghatározza az 
InvestEU Alapból biztosított garancia 
kapacitását. Az uniós garanciával 
kapcsolatos kockázatok kezelése nem 
akadályozhatja a végrehajtó partnereknek a 
garanciához való közvetlen hozzáférését. A 
végrehajtó partnereknek, amint sor került 
az uniós garancia számukra történő 
nyújtására az uniós komponens keretében, 
teljes felelősséget kell vállalniuk az egész 
beruházási folyamatért és a finanszírozási 
vagy beruházási műveletekhez kapcsolódó 
átvilágításért. Az InvestEU Alapnak olyan 
projekteket kell támogatnia, amelyek 
kockázati profilja tipikusan magasabb, 
mint a végrehajtó partnerek rendes 
működése körében támogatott projekteké, 
és amelyek lebonyolítása más magán- vagy 
állami forrásokból nem, vagy nem 
ugyanolyan mértékben lett volna 
lehetséges az InvestEU támogatása nélkül 
abban az időszakban, amelyben az uniós 
garancia felhasználható. Az európai 
stratégiai beruházási kerethez tartozó 
finanszírozási és beruházási műveletekhez 
kapcsolódó addicionalitási kritériumokra 
azonban – a keret célkitűzéséből eredő – 

(40) Az InvestEU Alapot alátámasztó 
uniós garanciát a Bizottságnak közvetett 
módon, a pénzügyi közvetítőket és adott 
esetben a végső címzetteket elérő 
végrehajtó partnerekre támaszkodva kell 
végrehajtania. A végrehajtó partnereket 
átlátható és összeférhetetlenségtől mentes 
módon kell kiválasztani. A végrehajtó 
partner – az InvestEU Alap célkitűzéseihez 
hozzájáruló és a támogathatósági 
kritériumoknak megfelelő – finanszírozási 
és beruházási műveleteinek támogatásához 
a Bizottságnak minden egyes végrehajtó 
partnerrel garanciamegállapodást kell 
kötnie, amelyben meghatározza az 
InvestEU Alapból biztosított garancia 
kapacitását. Az uniós garanciával 
kapcsolatos kockázatok kezelése nem 
akadályozhatja a végrehajtó partnereknek a 
garanciához való közvetlen hozzáférését. A 
végrehajtó partnereknek, amint sor került 
az uniós garancia számukra történő 
nyújtására az uniós komponens keretében, 
teljes felelősséget kell vállalniuk az egész 
beruházási folyamatért és a finanszírozási 
vagy beruházási műveletekhez kapcsolódó 
átvilágításért. Az InvestEU Alapnak olyan 
projekteket kell támogatnia, amelyek 
kockázati profilja tipikusan magasabb, 
mint a végrehajtó partnerek rendes 
működése körében támogatott projekteké, 
és amelyek lebonyolítása más magán- vagy 
állami forrásokból nem, vagy nem 
ugyanolyan mértékben lett volna 
lehetséges az InvestEU támogatása nélkül 
abban az időszakban, amelyben az uniós 
garancia felhasználható.
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egyedi feltételek vonatkozhatnak.

Or. en

Módosítás 219
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Az InvestEU Alap számára olyan 
irányítási struktúrát kell biztosítani, 
amelynek funkciója arányos azzal a 
kizárólagos céllal, hogy biztosítsa az uniós 
garancia megfelelő felhasználását, 
összhangban a beruházási döntések 
politikai függetlenségének biztosításával. 
Ennek az irányítási struktúrának egy 
tanácsadó testületből, egy 
irányítóbizottságból és egy teljes 
mértékben független beruházási 
bizottságból kell állnia. Az irányítási 
struktúra összetételében összességében 
törekedni kell a nemek közötti egyensúly 
biztosítására. Az irányítási struktúra nem 
avatkozhat be az EBB csoport vagy más 
végrehajtó partnerek döntéshozatalába, és 
nem gyakorolhat befolyást arra, továbbá 
nem léphet ezek irányító szerveinek 
helyébe.

(41) Az InvestEU Alap számára olyan 
irányítási struktúrát kell biztosítani, 
amelynek funkciója arányos azzal a 
kizárólagos céllal, hogy biztosítsa az uniós 
garancia megfelelő felhasználását, 
összhangban a beruházási döntések 
politikai függetlenségének biztosításával. 
Ennek az irányítási struktúrának egy 
tanácsadó testületből, egy 
irányítóbizottságból és egy teljes 
mértékben független beruházási 
bizottságból kell állnia. Az irányítási 
struktúra összetételében összességében az 
alulreprezentált nem legalább 40%-os 
képviseletével biztosítani kell a nemek 
közötti egyensúlyt. Az irányítási struktúra, 
valamint az egyes bizottságok nem 
avatkozhatnak be az EBB csoport vagy 
más végrehajtó partnerek 
döntéshozatalába, és nem gyakorolhatnak 
befolyást arra, továbbá nem léphetnek ezek 
irányító szerveinek helyébe.

Or. en

Módosítás 220
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Az InvestEU Alap számára olyan 
irányítási struktúrát kell biztosítani, 
amelynek funkciója arányos azzal a 
kizárólagos céllal, hogy biztosítsa az uniós 
garancia megfelelő felhasználását, 
összhangban a beruházási döntések 
politikai függetlenségének biztosításával. 
Ennek az irányítási struktúrának egy 
tanácsadó testületből, egy 
irányítóbizottságból és egy teljes 
mértékben független beruházási 
bizottságból kell állnia. Az irányítási 
struktúra összetételében összességében 
törekedni kell a nemek közötti egyensúly 
biztosítására. Az irányítási struktúra nem 
avatkozhat be az EBB csoport vagy más 
végrehajtó partnerek döntéshozatalába, és 
nem gyakorolhat befolyást arra, továbbá 
nem léphet ezek irányító szerveinek 
helyébe.

(41) Az InvestEU Alap számára olyan 
irányítási struktúrát kell biztosítani, 
amelynek funkciója arányos azzal a 
kizárólagos céllal, hogy biztosítsa az uniós 
garancia megfelelő felhasználását, 
összhangban a beruházási döntések 
politikai függetlenségének biztosításával. 
Ennek az irányítási struktúrának egy 
tanácsadó testületből, egy 
irányítóbizottságból és egy teljes 
mértékben független beruházási 
bizottságból kell állnia. Az irányítási 
struktúra nem avatkozhat be az EBB 
csoport vagy más végrehajtó partnerek 
döntéshozatalába, és nem gyakorolhat 
befolyást arra, továbbá nem léphet ezek 
irányító szerveinek helyébe.

Or. en

Módosítás 221
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Létre kell hozni egy – a végrehajtó 
partnerek és a tagállamok képviselőiből, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
által kijelölt egy szakértőből és a Régiók 
Bizottsága által kijelölt egy szakértőből 
álló – tanácsadó testületet, amelynek célja 
az InvestEU Alap keretében bevezetett 
pénzügyi termékek igénybevételére 
vonatkozó információ- és adatcsere, 
valamint a felmerülő igények és új 
termékek megvitatása, beleértve az egyes 
területeken jelentkező konkrét piaci 
hiányosságokat.

(42) Létre kell hozni egy – a végrehajtó 
partnerek és a tagállamok képviselőiből, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
által kijelölt egy szakértőből és a Régiók 
Bizottsága által kijelölt egy szakértőből 
álló – tanácsadó testületet, amelynek célja 
az InvestEU Alap keretében bevezetett 
pénzügyi termékek igénybevételére 
vonatkozó információ- és adatcsere, 
valamint a felmerülő igények és új 
termékek megvitatása, beleértve az egyes 
területeken jelentkező konkrét piaci 
hiányosságokat. A tanácsadó testület 
tagjává kinevezhető egy szakszervezeti 
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képviselő, szavazati jog nélkül. E tagot az 
Európai Bizottság nevezi ki a 
munkavállalói oldalt képviselő európai 
szociális partner javaslata alapján.

Or. en

Módosítás 222
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Létre kell hozni egy – a végrehajtó 
partnerek és a tagállamok képviselőiből, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
által kijelölt egy szakértőből és a Régiók 
Bizottsága által kijelölt egy szakértőből 
álló – tanácsadó testületet, amelynek célja 
az InvestEU Alap keretében bevezetett 
pénzügyi termékek igénybevételére 
vonatkozó információ- és adatcsere, 
valamint a felmerülő igények és új 
termékek megvitatása, beleértve az egyes 
területeken jelentkező konkrét piaci 
hiányosságokat.

(42) Létre kell hozni egy – a végrehajtó 
partnerek és a tagállamok képviselőiből, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
által kijelölt egy szakértőből és a Régiók 
Bizottsága által kijelölt egy szakértőből 
álló – tanácsadó testületet, amelynek célja 
az InvestEU Alap keretében bevezetett 
pénzügyi termékek igénybevételére 
vonatkozó információ- és adatcsere, 
valamint a felmerülő igények és új 
termékek megvitatása, beleértve az egyes 
területeken jelentkező konkrét piaci 
hiányosságokat. A Bizottság a 
munkavállalói oldalt képviselő európai 
szociális partner javaslata alapján egy 
szavazati jog nélküli szakszervezeti 
képviselőt nevezhet ki a tanácsadó 
testületbe.

Or. en

Módosítás 223
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(44) A Bizottság és a végrehajtó 
partnerek képviselőiből, valamint az 
Európai Parlament által kijelölt, szavazati 
joggal nem rendelkező szakértőből álló 
irányítóbizottságnak stratégiai és operatív 
iránymutatást kell meghatároznia az 
InvestEU Alap számára.

(44) A Bizottság és a végrehajtó 
partnerek képviselőiből, valamint az 
Európai Parlament által kijelölt, szavazati 
joggal nem rendelkező szakértőből álló, a 
nemek szempontjából kiegyensúlyozott 
összetételű irányítóbizottságnak stratégiai 
és operatív iránymutatást kell 
meghatároznia az InvestEU Alap számára.

Or. en

Módosítás 224
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) A Bizottságnak értékelnie kell a 
végrehajtó partnerek által javasolt 
beruházási és finanszírozási műveleteknek 
az összes uniós jogszabállyal és 
szakpolitikával való 
összeegyeztethetőségét. A finanszírozási és 
beruházási műveletekre vonatkozó 
döntéseket pedig végső soron a végrehajtó 
partnernek kell meghoznia.

(45) A Bizottságnak értékelnie kell a 
végrehajtó partnerek által javasolt 
beruházási és finanszírozási műveleteknek 
az összes uniós jogszabállyal és 
szakpolitikával való 
összeegyeztethetőségét, valamint hogy 
összhangban vannak-e a jelentős 
károkozás elkerülését célzó, taxonómiai 
rendeletben megállapított elvvel. A 
finanszírozási és beruházási műveletekre 
vonatkozó döntéseket pedig végső soron a 
végrehajtó partnernek kell meghoznia.

Or. en

Módosítás 225
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) A Bizottságnak értékelnie kell a 
végrehajtó partnerek által javasolt 
beruházási és finanszírozási műveleteknek 

(45) A Bizottságnak értékelnie kell a 
végrehajtó partnerek által javasolt 
beruházási és finanszírozási műveleteknek 
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az összes uniós jogszabállyal és 
szakpolitikával való 
összeegyeztethetőségét. A finanszírozási és 
beruházási műveletekre vonatkozó 
döntéseket pedig végső soron a végrehajtó 
partnernek kell meghoznia.

az összes uniós jogszabállyal és 
szakpolitikával – különösen a jelentős 
károkozás elkerülését célzó, uniós 
taxonómiai rendeletben megállapított 
elvvel – való összeegyeztethetőségét. A 
finanszírozási és beruházási műveletekre 
vonatkozó döntéseket pedig végső soron a 
végrehajtó partnernek kell meghoznia.

Or. en

Módosítás 226
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A támogathatósági kritériumoknak 
megfelelő finanszírozási és beruházási 
műveletekhez az uniós garancia keretében 
nyújtandó támogatásról a független 
szakértőkből álló beruházási bizottságnak 
kell döntenie, ezáltal biztosítva külső 
szakértelmet a projektekkel kapcsolatos 
beruházások értékeléséhez. A különböző 
szakpolitikai területek és az ágazatok 
lehető legteljesebb figyelembevétele 
érdekében a beruházási bizottságnak 
különböző formációkban kell üléseznie.

(46) A támogathatósági kritériumoknak 
– különösen a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvnek – megfelelő 
finanszírozási és beruházási műveletekhez 
az uniós garancia keretében nyújtandó 
támogatásról a független szakértőkből álló 
beruházási bizottságnak kell döntenie, 
ezáltal biztosítva külső szakértelmet a 
projektekkel kapcsolatos beruházások 
értékeléséhez. A különböző szakpolitikai 
területek és az ágazatok lehető legteljesebb 
figyelembevétele érdekében a beruházási 
bizottságnak különböző formációkban kell 
üléseznie.

Or. en

Módosítás 227
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(47) Létrehozását követően a beruházási 
bizottság feladatai közé kell tartoznia az 
(EU) 2015/1017 rendelet szerinti 
finanszírozási és beruházási műveletekre 
vonatkozó uniós garancia biztosításának 
annak érdekében, hogy elkerülhetők 
legyenek az uniós garancia igénybevételére 
irányuló javaslatokat értékelő párhuzamos 
struktúrák.

(47) Létrehozását követően a beruházási 
bizottság feladatai közé kell tartoznia az 
(EU) 2015/1017 rendelet szerinti 
finanszírozási és beruházási műveletekre 
vonatkozó uniós garancia teljes 
átláthatóság és elszámoltathatóság 
melletti biztosításának annak érdekében, 
hogy elkerülhetők legyenek az uniós 
garancia igénybevételére irányuló 
javaslatokat értékelő párhuzamos 
struktúrák, miután az összes érdekelt féllel 
lefolytatta a megfelelő konzultációt.

Or. en

Módosítás 228
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Létrehozását követően a beruházási 
bizottság feladatai közé kell tartoznia az 
(EU) 2015/1017 rendelet szerinti 
finanszírozási és beruházási műveletekre 
vonatkozó uniós garancia biztosításának 
annak érdekében, hogy elkerülhetők 
legyenek az uniós garancia igénybevételére 
irányuló javaslatokat értékelő párhuzamos 
struktúrák.

(47) Létrehozását követően a beruházási 
bizottság feladatai közé kell tartoznia az 
(EU) 2015/1017 rendelet szerinti 
finanszírozási és beruházási műveletekre 
vonatkozó uniós garancia biztosításának 
annak érdekében, hogy elkerülhetők 
legyenek az uniós garancia igénybevételére 
irányuló javaslatokat értékelő párhuzamos 
struktúrák, valamint konzultálnia kell a 
klímavédelmi, környezetvédelmi és civil 
társadalmi szervezetek szakértőivel.

Or. en

Módosítás 229
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) A Bizottságnak az InvestEU Alap 
végrehajtó partnereinek kiválasztásakor 
fontolóra kell vennie, hogy a partnerek 
mennyiben képesek hozzájárulni az 
InvestEU Alap célkitűzéseihez és e célból 
saját forrásaikat bevonni, annak érdekében, 
hogy biztosított legyen a megfelelő 
földrajzi lefedettség és diverzifikáció, a 
magánbefektetők bevonása és a kockázatok 
megfelelő diverzifikálása, valamint a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezelésére szolgáló új 
megoldások kialakítása. Tekintettel a 
Szerződésekben meghatározott szerepére, 
tagállamokon átívelő működésére, 
valamint a jelenlegi finanszírozási 
eszközökről és az ESBA-ról szerzett 
tapasztalataira, indokolt, hogy az InvestEU 
Alap uniós komponense keretében 
továbbra is az EBB csoport maradjon a 
Bizottság fő végrehajtó partnere. Az EBB 
csoport mellett a nemzeti fejlesztési 
bankok vagy intézmények számára 
lehetővé kell tenni, hogy kiegészítő 
pénzügyi termékeket kínáljanak, mivel a 
nemzeti és regionális szinten szerzett 
tapasztalataik és képességeik jól 
felhasználhatók a közszektorbeli források 
által az Unió teljes területén gyakorolt 
hatás maximalizálásához, továbbá ezáltal 
biztosítva a projektek földrajzi 
egyensúlyát. Az InvestEU programot oly 
módon kell végrehajtani, hogy az 
előmozdítsa az egyenlő versenyfeltételek 
megteremtését a kisebb és újabb fejlesztési 
bankok és intézmények számára. Emellett 
lehetővé kell tenni más nemzetközi 
pénzügyi intézmények végrehajtó 
partnerként való bevonását különösen 
akkor, ha szakértelmük és tapasztalatuk 
alapján egyes tagállamokban komparatív 
előnyt jelentenek, és uniós többségi 
részvénytulajdonban vannak. Lehetővé kell 
tenni továbbá, hogy a költségvetési 
rendeletben meghatározott feltételeket 
teljesítő egyéb szervezetek végrehajtó 

(49) A Bizottságnak az InvestEU Alap 
végrehajtó partnereinek kiválasztásakor 
fontolóra kell vennie, hogy a partnerek 
mennyiben képesek hozzájárulni az 
InvestEU Alap célkitűzéseihez és e célból 
saját forrásaikat bevonni, annak érdekében, 
hogy biztosított legyen a megfelelő 
földrajzi lefedettség, a nemek közötti 
egyensúly és diverzifikáció, a 
magánbefektetők bevonása és a kockázatok 
megfelelő diverzifikálása, valamint a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezelésére szolgáló új 
megoldások kialakítása. Tekintettel a 
Szerződésekben meghatározott szerepére, 
tagállamokon átívelő működésére, 
valamint a jelenlegi finanszírozási 
eszközökről és az ESBA-ról szerzett 
tapasztalataira, indokolt, hogy az InvestEU 
Alap uniós komponense keretében 
továbbra is az EBB csoport maradjon a 
Bizottság fő végrehajtó partnere. Az EBB 
csoport mellett a nemzeti fejlesztési 
bankok vagy intézmények számára 
lehetővé kell tenni, hogy kiegészítő 
pénzügyi termékeket kínáljanak, mivel a 
nemzeti és regionális szinten szerzett 
tapasztalataik és képességeik jól 
felhasználhatók a közszektorbeli források 
által az Unió teljes területén gyakorolt 
hatás maximalizálásához, továbbá ezáltal 
biztosítva a projektek földrajzi 
egyensúlyát. Az InvestEU programot oly 
módon kell végrehajtani, hogy az 
előmozdítsa az egyenlő versenyfeltételek 
megteremtését a kisebb és újabb fejlesztési 
bankok és intézmények számára. Emellett 
lehetővé kell tenni más nemzetközi 
pénzügyi intézmények végrehajtó 
partnerként való bevonását különösen 
akkor, ha szakértelmük és tapasztalatuk 
alapján egyes tagállamokban komparatív 
előnyt jelentenek, és uniós többségi 
részvénytulajdonban vannak. Lehetővé kell 
tenni továbbá, hogy a költségvetési 
rendeletben meghatározott feltételeket 
teljesítő egyéb szervezetek végrehajtó 
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partnerként járjanak el. partnerként járjanak el.

Or. en

Módosítás 230
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) Adott esetben az InvestEU 
Alapnak lehetővé kell tennie az uniós 
garanciának az uniós költségvetésből vagy 
más alapokból, például az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
innovációs alapjából finanszírozott vissza 
nem térítendő támogatásokkal és/vagy 
finanszírozási eszközökkel való 
zökkenőmentes, gördülékeny és hatékony 
ötvözését, amennyiben meghatározott 
piaci hiányosságok vagy az optimálistól 
elmaradó beruházási helyzetek kezelésére 
irányuló beruházások megerősítéséhez 
arra szükség van.

törölve

Or. en

Módosítás 231
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Az InvestEU tanácsadó központnak 
az EBB csoport vagy más tanácsadó 
partnerek, illetőleg közvetlenül a Bizottság 
által megvalósított tanácsadási 
kezdeményezéseken keresztül támogatást 
kell nyújtania megalapozott beruházási 
projektek fejlesztéséhez minden egyes 

(55) Az InvestEU tanácsadó központnak 
az EBB csoport vagy más tanácsadó 
partnerek, illetőleg közvetlenül a Bizottság 
által megvalósított tanácsadási 
kezdeményezéseken keresztül támogatást 
kell nyújtania megalapozott beruházási 
projektek fejlesztéséhez minden egyes 
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szakpolitikai kerethez kapcsolódóan. Az 
InvestEU tanácsadó központnak a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézióra 
vonatkozó uniós célkitűzéshez és a 
regionális egyenlőtlenségek 
csökkentéséhez való hozzájárulás 
érdekében elő kell mozdítania a földrajzi 
diverzifikációt. Az InvestEU tanácsadó 
központnak különös figyelmet kell 
fordítania a kis méretű projektek nagyobb 
portfóliókba való összevonására. A 
Bizottságnak, az EBB csoportnak és a 
többi tanácsadó partnernek szorosan együtt 
kell működnie annak érdekében, hogy 
Unió-szerte biztosítsák a támogatás 
hatékonyságát, a szinergiákat és a kellő 
földrajzi lefedettséget, figyelembe véve a 
helyi végrehajtó partnerek szakértelmét és 
helyi kapacitásait, valamint az (EU) 
2015/1017 európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel létrehozott Európai Beruházási 
Tanácsadó Platformot34. Emellett az 
InvestEU tanácsadó központnak központi 
ügyintézési pontot kell biztosítania az 
InvestEU tanácsadó központ keretében az 
állami hatóságoknak és a projektgazdáknak 
nyújtandó projektfejlesztési tanácsadáshoz.

szakpolitikai kerethez kapcsolódóan. Az 
InvestEU tanácsadó központnak a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézióra 
vonatkozó uniós célkitűzéshez és a 
regionális egyenlőtlenségek 
csökkentéséhez való hozzájárulás 
érdekében elő kell mozdítania a földrajzi 
diverzifikációt. Az InvestEU tanácsadó 
központnak különös figyelmet kell 
fordítania a kis méretű projektek nagyobb 
portfóliókba való összevonására. A 
Bizottságnak, az EBB csoportnak és a 
többi tanácsadó partnernek szorosan együtt 
kell működnie annak érdekében, hogy 
Unió-szerte biztosítsák a támogatás 
hatékonyságát, a szinergiákat és a kellő 
földrajzi lefedettséget, figyelembe véve a 
helyi végrehajtó partnerek szakértelmét és 
helyi kapacitásait, valamint az (EU) 
2015/1017 európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel létrehozott Európai Beruházási 
Tanácsadó Platformot34. Emellett az 
InvestEU tanácsadó központnak központi 
ügyintézési pontot kell biztosítania az 
InvestEU tanácsadó központ keretében az 
állami hatóságoknak és a projektgazdáknak 
nyújtandó projektfejlesztési tanácsadáshoz. 
Az InvestEU tanácsadó központnak 
annak biztosítása során, hogy hatást érjen 
el és hatékony legyen, az Európai 
Számvevőszék Európai Beruházási 
Tanácsadó Platformról szóló 
különjelentésében34a ismertetett 
ajánlásokat és tanulságokat is figyelembe 
kell vennie és be kell építenie 
tevékenységébe.

_________________ _________________
34 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2015/1017 rendelete (2015. június 
25.) az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformról és a Beruházási Projektek 
Európai Portáljáról, valamint az 
1291/2013/EU és az 1316/2013/EU 
rendelet módosításáról – az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap (HL L 169., 
2015.7.1., 1. o.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2015/1017 rendelete (2015. június 
25.) az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformról és a Beruházási Projektek 
Európai Portáljáról, valamint az 
1291/2013/EU és az 1316/2013/EU 
rendelet módosításáról – az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap (HL L 169., 
2015.7.1., 1. o.).
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34a Európai Számvevőszék, 12/2020. sz. 
különjelentés: Az Európai Beruházási 
Tanácsadó Platform: Az uniós 
beruházások élénkítésére létrehozott 
platform hatása egyelőre elenyésző.

Or. en

Módosítás 232
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Az InvestEU tanácsadó központnak 
az EBB csoport vagy más tanácsadó 
partnerek, illetőleg közvetlenül a Bizottság 
által megvalósított tanácsadási 
kezdeményezéseken keresztül támogatást 
kell nyújtania megalapozott beruházási 
projektek fejlesztéséhez minden egyes 
szakpolitikai kerethez kapcsolódóan. Az 
InvestEU tanácsadó központnak a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézióra 
vonatkozó uniós célkitűzéshez és a 
regionális egyenlőtlenségek 
csökkentéséhez való hozzájárulás 
érdekében elő kell mozdítania a földrajzi 
diverzifikációt. Az InvestEU tanácsadó 
központnak különös figyelmet kell 
fordítania a kis méretű projektek nagyobb 
portfóliókba való összevonására. A 
Bizottságnak, az EBB csoportnak és a 
többi tanácsadó partnernek szorosan együtt 
kell működnie annak érdekében, hogy 
Unió-szerte biztosítsák a támogatás 
hatékonyságát, a szinergiákat és a kellő 
földrajzi lefedettséget, figyelembe véve a 
helyi végrehajtó partnerek szakértelmét és 
helyi kapacitásait, valamint az (EU) 
2015/1017 európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel létrehozott Európai Beruházási 
Tanácsadó Platformot34. Emellett az 
InvestEU tanácsadó központnak központi 
ügyintézési pontot kell biztosítania az 

(55) Az InvestEU tanácsadó központnak 
az EBB csoport vagy más tanácsadó 
partnerek, illetőleg közvetlenül a Bizottság 
által megvalósított tanácsadási 
kezdeményezéseken és az innovátorokat, a 
projektgazdákat és a finanszírozókat 
egybegyűjtő helyi „projektkeltetőkön” 
keresztül támogatást kell nyújtania 
megalapozott beruházási projektek 
fejlesztéséhez minden egyes szakpolitikai 
kerethez kapcsolódóan. Az InvestEU 
tanácsadó központnak a 
klímasemlegességre, az európai zöld 
megállapodásra, a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézióra vonatkozó uniós 
célkitűzéshez és a regionális 
egyenlőtlenségek csökkentéséhez való 
hozzájárulás érdekében elő kell mozdítania 
a földrajzi diverzifikációt. Az InvestEU 
tanácsadó központnak különös figyelmet 
kell fordítania a kis méretű projektek 
nagyobb portfóliókba való összevonására. 
A Bizottságnak, az EBB csoportnak és a 
többi tanácsadó partnernek szorosan együtt 
kell működnie annak érdekében, hogy 
Unió-szerte biztosítsák a támogatás 
hatékonyságát, a szinergiákat és a kellő 
földrajzi lefedettséget, figyelembe véve a 
helyi végrehajtó partnerek szakértelmét és 
helyi kapacitásait, valamint az (EU) 
2015/1017 európai parlamenti és tanácsi 
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InvestEU tanácsadó központ keretében az 
állami hatóságoknak és a projektgazdáknak 
nyújtandó projektfejlesztési tanácsadáshoz.

rendelettel létrehozott Európai Beruházási 
Tanácsadó Platformot34. Emellett az 
InvestEU tanácsadó központnak központi 
ügyintézési pontot kell biztosítania az 
InvestEU tanácsadó központ keretében az 
állami hatóságoknak és a projektgazdáknak 
nyújtandó projektfejlesztési tanácsadáshoz.

_________________ _________________
34 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2015/1017 rendelete (2015. június 
25.) az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformról és a Beruházási Projektek 
Európai Portáljáról, valamint az 
1291/2013/EU és az 1316/2013/EU 
rendelet módosításáról – az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap (HL L 169., 
2015.7.1., 1. o.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2015/1017 rendelete (2015. június 
25.) az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformról és a Beruházási Projektek 
Európai Portáljáról, valamint az 
1291/2013/EU és az 1316/2013/EU 
rendelet módosításáról – az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap (HL L 169., 
2015.7.1., 1. o.).

Or. en

Módosítás 233
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Az InvestEU tanácsadó központnak 
az EBB csoport vagy más tanácsadó 
partnerek, illetőleg közvetlenül a Bizottság 
által megvalósított tanácsadási 
kezdeményezéseken keresztül támogatást 
kell nyújtania megalapozott beruházási 
projektek fejlesztéséhez minden egyes 
szakpolitikai kerethez kapcsolódóan. Az 
InvestEU tanácsadó központnak a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézióra 
vonatkozó uniós célkitűzéshez és a 
regionális egyenlőtlenségek 
csökkentéséhez való hozzájárulás 
érdekében elő kell mozdítania a földrajzi 
diverzifikációt. Az InvestEU tanácsadó 
központnak különös figyelmet kell 
fordítania a kis méretű projektek nagyobb 

(55) Az InvestEU tanácsadó központnak 
az EBB csoport vagy más tanácsadó 
partnerek, illetőleg közvetlenül a Bizottság 
által megvalósított tanácsadási 
kezdeményezéseken keresztül támogatást 
kell nyújtania megalapozott beruházási 
projektek fejlesztéséhez minden egyes 
szakpolitikai kerethez kapcsolódóan. Az 
InvestEU tanácsadó központnak a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézióra 
vonatkozó uniós célkitűzéshez és a 
regionális egyenlőtlenségek 
csökkentéséhez való hozzájárulás 
érdekében elő kell mozdítania a földrajzi 
diverzifikációt, beleértve azt a lehetőséget 
is, hogy a technikai támogatás és 
segítségnyújtás elosztásakor elsőbbséget 
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portfóliókba való összevonására. A 
Bizottságnak, az EBB csoportnak és a 
többi tanácsadó partnernek szorosan együtt 
kell működnie annak érdekében, hogy 
Unió-szerte biztosítsák a támogatás 
hatékonyságát, a szinergiákat és a kellő 
földrajzi lefedettséget, figyelembe véve a 
helyi végrehajtó partnerek szakértelmét és 
helyi kapacitásait, valamint az (EU) 
2015/1017 európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel létrehozott Európai Beruházási 
Tanácsadó Platformot34. Emellett az 
InvestEU tanácsadó központnak központi 
ügyintézési pontot kell biztosítania az 
InvestEU tanácsadó központ keretében az 
állami hatóságoknak és a projektgazdáknak 
nyújtandó projektfejlesztési tanácsadáshoz.

adnak a fejlődésben elmaradt régióknak.  
Az InvestEU tanácsadó központnak 
különös figyelmet kell fordítania a kis 
méretű projektek nagyobb portfóliókba 
való összevonására. A Bizottságnak, az 
EBB csoportnak és a többi tanácsadó 
partnernek szorosan együtt kell működnie 
annak érdekében, hogy Unió-szerte 
biztosítsák a támogatás hatékonyságát, a 
szinergiákat és a kellő földrajzi 
lefedettséget, figyelembe véve a helyi 
végrehajtó partnerek szakértelmét és helyi 
kapacitásait, valamint az (EU) 2015/1017 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformot34. Emellett az InvestEU 
tanácsadó központnak központi ügyintézési 
pontot kell biztosítania az InvestEU 
tanácsadó központ keretében az állami 
hatóságoknak és a projektgazdáknak 
nyújtandó projektfejlesztési tanácsadáshoz.

_________________ _________________
34 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2015/1017 rendelete (2015. június 
25.) az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformról és a Beruházási Projektek 
Európai Portáljáról, valamint az 
1291/2013/EU és az 1316/2013/EU 
rendelet módosításáról – az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap (HL L 169., 
2015.7.1., 1. o.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2015/1017 rendelete (2015. június 
25.) az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformról és a Beruházási Projektek 
Európai Portáljáról, valamint az 
1291/2013/EU és az 1316/2013/EU 
rendelet módosításáról – az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap (HL L 169., 
2015.7.1., 1. o.).

Or. en

Módosítás 234
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Annak biztosításához, hogy a 
tanácsadási szolgáltatások földrajzi 
hatóköre minél szélesebb legyen az Unión 

(57) Annak biztosításához, hogy a 
tanácsadási szolgáltatások földrajzi 
hatóköre minél szélesebb legyen az Unión 
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belül, valamint hogy az InvestEU Alappal 
kapcsolatos helyi ismereteket sikeresen ki 
lehessen aknázni, szükség szerint és a 
meglévő támogatási rendszerek és a helyi 
partnerek jelenlétének figyelembevételével 
biztosítani kell az InvestEU tanácsadó 
központ helyi jelenlétét abból a célból, 
hogy kézzelfogható, proaktív és testre 
szabott helyszíni támogatást lehessen 
nyújtani. A helyi szintű tanácsadási 
támogatás megkönnyítése és a 
hatékonyság, a szinergiák és a tényleges 
földrajzi lefedettség Unió-szerte történő 
biztosítása érdekében az InvestEU 
tanácsadó központnak együtt kell 
működnie a nemzeti fejlesztési bankokkal 
vagy intézményekkel, továbbá 
hasznosítania kell és saját javára kell 
fordítania azok szakértelmét.

belül, valamint hogy az InvestEU Alappal 
kapcsolatos helyi ismereteket sikeresen ki 
lehessen aknázni, szükség szerint és a 
meglévő támogatási rendszerek és a helyi 
partnerek jelenlétének figyelembevételével 
biztosítani kell az InvestEU tanácsadó 
központ helyi jelenlétét abból a célból, 
hogy kézzelfogható, proaktív és testre 
szabott helyszíni támogatást lehessen 
nyújtani. A helyi szintű tanácsadási 
támogatás megkönnyítése és a 
hatékonyság, a szinergiák és a tényleges 
földrajzi lefedettség Unió-szerte történő 
biztosítása érdekében az InvestEU 
tanácsadó központnak együtt kell 
működnie a nemzeti fejlesztési bankokkal 
vagy intézményekkel, továbbá 
hasznosítania kell és saját javára kell 
fordítania azok szakértelmét, és helyi és 
regionális szintű „projektkeltetőket” kell 
létrehoznia, amelyek egybegyűjtik az 
innovátorokat, a projektgazdákat és a 
finanszírozókat, és segítenek abban, hogy 
a projektek finanszírozásra jogosulttá 
váljanak.

Or. en

Módosítás 235
Sabine Verheyen
a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Az InvestEU Alap keretében 
projektfejlesztési és kapacitásépítési 
támogatást kell nyújtani a minőségi 
projektek kezdeményezéséhez szükséges 
szervezeti kapacitás és piacfejlesztési 
tevékenységek kialakításához. E 
támogatást olyan pénzügyi közvetítők 
számára is biztosítani kell, amelyek 
kulcsfontosságúak ahhoz, hogy segítsék a 
kisvállalkozásokat a finanszírozáshoz való 

(59) Az InvestEU Alap keretében 
projektfejlesztési és kapacitásépítési 
támogatást kell nyújtani a minőségi 
projektek kezdeményezéséhez szükséges 
szervezeti kapacitás és piacfejlesztési 
tevékenységek kialakításához. E 
támogatást olyan pénzügyi közvetítők 
számára is biztosítani kell, amelyek 
kulcsfontosságúak ahhoz, hogy segítsék a 
mikro-, kis- és középvállalkozásokat, 
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hozzáférésben és lehetőségeik teljes körű 
kiaknázásában. Emellett a tanácsadási 
támogatás célja olyan feltételek 
megteremtése, amelyek segítik a 
támogatásra jogosult címzettek potenciális 
számának növelését a kialakulóban lévő 
piaci szegmensekben, különösen abban az 
esetben, ha egyes projektek kis mérete 
miatt jelentős ügyleti többletköltségekkel 
kellene számolni projektszinten, mint 
például a szociális finanszírozási 
ökoszisztéma, ezen belül a jótékonysági 
szervezetek, vagy a kulturális és kreatív 
ágazatok esetében. A kapacitásépítési 
támogatást konkrét szakpolitikai 
területekre irányuló más uniós programok 
keretében végrehajtott intézkedések 
mellett, azokat kiegészítve kell nyújtani. 
Erőfeszítést kell tenni a potenciális 
projektgazdák, különösen a helyi 
szervezetek és hatóságok 
kapacitásbővítésének támogatására.

különösen az immateriális eszközöket 
létrehozó vállalkozásokat, így például a 
kulturális és kreatív ágazat vállalkozásait 
a finanszírozáshoz való hozzáférésben és 
lehetőségeik teljes körű kiaknázásában. 
Emellett a tanácsadási támogatás célja 
olyan feltételek megteremtése, amelyek 
segítik a támogatásra jogosult címzettek 
potenciális számának növelését a 
kialakulóban lévő piaci szegmensekben, 
különösen abban az esetben, ha egyes 
projektek kis mérete miatt jelentős ügyleti 
többletköltségekkel kellene számolni 
projektszinten, mint például a szociális 
finanszírozási ökoszisztéma, ezen belül a 
jótékonysági szervezetek, vagy a kulturális 
és kreatív ágazatok esetében. A 
kapacitásépítési támogatást konkrét 
szakpolitikai területekre irányuló más 
uniós programok keretében végrehajtott 
intézkedések mellett, azokat kiegészítve 
kell nyújtani. Erőfeszítést kell tenni a 
potenciális projektgazdák, különösen a 
helyi szervezetek és hatóságok 
kapacitásbővítésének támogatására.

Or. en

Módosítás 236
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Az InvestEU Alap keretében 
projektfejlesztési és kapacitásépítési 
támogatást kell nyújtani a minőségi 
projektek kezdeményezéséhez szükséges 
szervezeti kapacitás és piacfejlesztési 
tevékenységek kialakításához. E 
támogatást olyan pénzügyi közvetítők 
számára is biztosítani kell, amelyek 
kulcsfontosságúak ahhoz, hogy segítsék a 
kisvállalkozásokat a finanszírozáshoz való 
hozzáférésben és lehetőségeik teljes körű 

(59) Az InvestEU Alap keretében 
projektfejlesztési és kapacitásépítési 
támogatást kell nyújtani a minőségi 
projektek kezdeményezéséhez szükséges 
szervezeti kapacitás és piacfejlesztési 
tevékenységek kialakításához. E 
támogatást olyan pénzügyi közvetítők 
számára is biztosítani kell, amelyek 
kulcsfontosságúak ahhoz, hogy segítsék a 
kisvállalkozásokat a finanszírozáshoz való 
hozzáférésben és lehetőségeik teljes körű 
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kiaknázásában. Emellett a tanácsadási 
támogatás célja olyan feltételek 
megteremtése, amelyek segítik a 
támogatásra jogosult címzettek potenciális 
számának növelését a kialakulóban lévő 
piaci szegmensekben, különösen abban az 
esetben, ha egyes projektek kis mérete 
miatt jelentős ügyleti többletköltségekkel 
kellene számolni projektszinten, mint 
például a szociális finanszírozási 
ökoszisztéma, ezen belül a jótékonysági 
szervezetek, vagy a kulturális és kreatív 
ágazatok esetében. A kapacitásépítési 
támogatást konkrét szakpolitikai 
területekre irányuló más uniós programok 
keretében végrehajtott intézkedések 
mellett, azokat kiegészítve kell nyújtani. 
Erőfeszítést kell tenni a potenciális 
projektgazdák, különösen a helyi 
szervezetek és hatóságok 
kapacitásbővítésének támogatására.

kiaknázásában, és technikai 
segítségnyújtást is magában kell foglalnia. 
Különös hangsúlyt kell fektetni az 
adminisztratív terhek csökkentésére, 
különösen a kkv-k esetében. Emellett a 
tanácsadási támogatás célja olyan feltételek 
megteremtése, amelyek segítik a 
támogatásra jogosult címzettek potenciális 
számának növelését a kialakulóban lévő 
piaci szegmensekben, különösen abban az 
esetben, ha egyes projektek kis mérete 
miatt jelentős ügyleti többletköltségekkel 
kellene számolni projektszinten, mint 
például a szociális finanszírozási 
ökoszisztéma, ezen belül a jótékonysági 
szervezetek, vagy a kulturális és kreatív 
ágazatok esetében. A kapacitásépítési 
támogatást konkrét szakpolitikai 
területekre irányuló más uniós programok 
keretében végrehajtott intézkedések 
mellett, azokat kiegészítve kell nyújtani. 
Erőfeszítést kell tenni a potenciális 
projektgazdák, különösen a helyi 
szervezetek és hatóságok 
kapacitásbővítésének támogatására.

Or. en

Módosítás 237
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Az InvestEU Alap keretében 
projektfejlesztési és kapacitásépítési 
támogatást kell nyújtani a minőségi 
projektek kezdeményezéséhez szükséges 
szervezeti kapacitás és piacfejlesztési 
tevékenységek kialakításához. E 
támogatást olyan pénzügyi közvetítők 
számára is biztosítani kell, amelyek 
kulcsfontosságúak ahhoz, hogy segítsék a 
kisvállalkozásokat a finanszírozáshoz való 

(59) Az InvestEU Alap keretében 
projektfejlesztési és kapacitásépítési 
támogatást kell nyújtani a minőségi 
projektek kezdeményezéséhez szükséges 
szervezeti kapacitás és piacfejlesztési 
tevékenységek kialakításához. E 
támogatást olyan pénzügyi közvetítők 
számára is biztosítani kell, amelyek 
kulcsfontosságúak ahhoz, hogy segítsék a 
kisvállalkozásokat és más szereplőket, 
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hozzáférésben és lehetőségeik teljes körű 
kiaknázásában. Emellett a tanácsadási 
támogatás célja olyan feltételek 
megteremtése, amelyek segítik a 
támogatásra jogosult címzettek potenciális 
számának növelését a kialakulóban lévő 
piaci szegmensekben, különösen abban az 
esetben, ha egyes projektek kis mérete 
miatt jelentős ügyleti többletköltségekkel 
kellene számolni projektszinten, mint 
például a szociális finanszírozási 
ökoszisztéma, ezen belül a jótékonysági 
szervezetek, vagy a kulturális és kreatív 
ágazatok esetében. A kapacitásépítési 
támogatást konkrét szakpolitikai 
területekre irányuló más uniós programok 
keretében végrehajtott intézkedések 
mellett, azokat kiegészítve kell nyújtani. 
Erőfeszítést kell tenni a potenciális 
projektgazdák, különösen a helyi 
szervezetek és hatóságok 
kapacitásbővítésének támogatására.

köztük a közösségeket és a helyi 
önkormányzatokat a finanszírozáshoz való 
hozzáférésben és lehetőségeik teljes körű 
kiaknázásában, kiváltképp az 
energiahatékonyság és a megújuló 
energia terén. Emellett a tanácsadási 
támogatás célja olyan feltételek 
megteremtése, amelyek segítik a 
támogatásra jogosult címzettek potenciális 
számának növelését a kialakulóban lévő 
piaci szegmensekben, különösen abban az 
esetben, ha egyes projektek kis mérete 
miatt jelentős ügyleti többletköltségekkel 
kellene számolni projektszinten, mint 
például a szociális finanszírozási 
ökoszisztéma, ezen belül a jótékonysági 
szervezetek, vagy a kulturális és kreatív 
ágazatok esetében. A kapacitásépítési 
támogatást konkrét szakpolitikai 
területekre irányuló más uniós programok 
keretében végrehajtott intézkedések 
mellett, azokat kiegészítve kell nyújtani. 
Erőfeszítést kell tenni a potenciális 
projektgazdák, különösen a helyi 
szervezetek és hatóságok 
kapacitásbővítésének támogatására.

Or. en

Módosítás 238
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Az InvestEU Alap keretében 
projektfejlesztési és kapacitásépítési 
támogatást kell nyújtani a minőségi 
projektek kezdeményezéséhez szükséges 
szervezeti kapacitás és piacfejlesztési 
tevékenységek kialakításához. E 
támogatást olyan pénzügyi közvetítők 
számára is biztosítani kell, amelyek 
kulcsfontosságúak ahhoz, hogy segítsék a 

(59) Az InvestEU Alap keretében 
projektfejlesztési és kapacitásépítési 
támogatást kell nyújtani a minőségi 
projektek kezdeményezéséhez szükséges 
szervezeti kapacitás és piacfejlesztési 
tevékenységek kialakításához. E 
támogatást olyan pénzügyi közvetítők 
számára is biztosítani kell, amelyek 
kulcsfontosságúak ahhoz, hogy segítsék a 
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kisvállalkozásokat a finanszírozáshoz való 
hozzáférésben és lehetőségeik teljes körű 
kiaknázásában. Emellett a tanácsadási 
támogatás célja olyan feltételek 
megteremtése, amelyek segítik a 
támogatásra jogosult címzettek potenciális 
számának növelését a kialakulóban lévő 
piaci szegmensekben, különösen abban az 
esetben, ha egyes projektek kis mérete 
miatt jelentős ügyleti többletköltségekkel 
kellene számolni projektszinten, mint 
például a szociális finanszírozási 
ökoszisztéma, ezen belül a jótékonysági 
szervezetek, vagy a kulturális és kreatív 
ágazatok esetében. A kapacitásépítési 
támogatást konkrét szakpolitikai 
területekre irányuló más uniós programok 
keretében végrehajtott intézkedések 
mellett, azokat kiegészítve kell nyújtani. 
Erőfeszítést kell tenni a potenciális 
projektgazdák, különösen a helyi 
szervezetek és hatóságok 
kapacitásbővítésének támogatására.

kisvállalkozásokat a finanszírozáshoz való 
hozzáférésben és lehetőségeik teljes körű 
kiaknázásában. Emellett a tanácsadási 
támogatás célja olyan feltételek 
megteremtése, amelyek segítik a 
támogatásra jogosult címzettek potenciális 
számának növelését a kialakulóban lévő 
piaci szegmensekben, különösen abban az 
esetben, ha egyes projektek kis mérete 
miatt jelentős ügyleti többletköltségekkel 
kellene számolni projektszinten, mint 
például a szociális finanszírozási 
ökoszisztéma, ezen belül a jótékonysági 
szervezetek, vagy a kulturális és kreatív 
ágazatok esetében. A kapacitásépítési 
támogatást konkrét szakpolitikai 
területekre irányuló más uniós programok 
keretében végrehajtott intézkedések 
mellett, azokat kiegészítve kell nyújtani. 
Erőfeszítést kell tenni a potenciális 
projektgazdák, különösen a helyi 
szervezetek és hatóságok 
kapacitásbővítésének támogatására. A 
kritériumok felülvizsgálatával külön 
kezelni kell a nők innovatív projektjeinek 
és vállalkozásainak alulfinanszírozását.

Or. en

Módosítás 239
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Az InvestEU Alap keretében 
projektfejlesztési és kapacitásépítési 
támogatást kell nyújtani a minőségi 
projektek kezdeményezéséhez szükséges 
szervezeti kapacitás és piacfejlesztési 
tevékenységek kialakításához. E 
támogatást olyan pénzügyi közvetítők 
számára is biztosítani kell, amelyek 
kulcsfontosságúak ahhoz, hogy segítsék a 
kisvállalkozásokat a finanszírozáshoz való 

(59) Az InvestEU Alap keretében 
projektfejlesztési és kapacitásépítési 
támogatást kell nyújtani a minőségi 
projektek kezdeményezéséhez szükséges 
szervezeti kapacitás és piacfejlesztési 
tevékenységek kialakításához. E 
támogatást olyan pénzügyi közvetítők 
számára is biztosítani kell, amelyek 
kulcsfontosságúak ahhoz, hogy segítsék a 
kisvállalkozásokat a finanszírozáshoz való 
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hozzáférésben és lehetőségeik teljes körű 
kiaknázásában. Emellett a tanácsadási 
támogatás célja olyan feltételek 
megteremtése, amelyek segítik a 
támogatásra jogosult címzettek potenciális 
számának növelését a kialakulóban lévő 
piaci szegmensekben, különösen abban az 
esetben, ha egyes projektek kis mérete 
miatt jelentős ügyleti többletköltségekkel 
kellene számolni projektszinten, mint 
például a szociális finanszírozási 
ökoszisztéma, ezen belül a jótékonysági 
szervezetek, vagy a kulturális és kreatív 
ágazatok esetében. A kapacitásépítési 
támogatást konkrét szakpolitikai 
területekre irányuló más uniós programok 
keretében végrehajtott intézkedések 
mellett, azokat kiegészítve kell nyújtani. 
Erőfeszítést kell tenni a potenciális 
projektgazdák, különösen a helyi 
szervezetek és hatóságok 
kapacitásbővítésének támogatására.

hozzáférésben és lehetőségeik teljes körű 
kiaknázásában, és ki kell terjednie a 
technikai segítségnyújtásra is, különösen 
a gyenge pénzügyi ökoszisztémákkal 
rendelkező tagállamok esetében. Emellett 
a tanácsadási támogatás célja olyan 
feltételek megteremtése, amelyek segítik a 
támogatásra jogosult címzettek potenciális 
számának növelését a kialakulóban lévő 
piaci szegmensekben, különösen abban az 
esetben, ha egyes projektek kis mérete 
miatt jelentős ügyleti többletköltségekkel 
kellene számolni projektszinten, mint 
például a szociális finanszírozási 
ökoszisztéma, ezen belül a jótékonysági 
szervezetek, vagy a kulturális és kreatív 
ágazatok esetében. A kapacitásépítési 
támogatást konkrét szakpolitikai 
területekre irányuló más uniós programok 
keretében végrehajtott intézkedések 
mellett, azokat kiegészítve kell nyújtani. 
Erőfeszítést kell tenni a potenciális 
projektgazdák, különösen a helyi 
szervezetek és hatóságok 
kapacitásbővítésének támogatására.

Or. en

Módosítás 240
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Az InvestEU Alap keretében 
projektfejlesztési és kapacitásépítési 
támogatást kell nyújtani a minőségi 
projektek kezdeményezéséhez szükséges 
szervezeti kapacitás és piacfejlesztési 
tevékenységek kialakításához. E 
támogatást olyan pénzügyi közvetítők 
számára is biztosítani kell, amelyek 
kulcsfontosságúak ahhoz, hogy segítsék a 
kisvállalkozásokat a finanszírozáshoz való 
hozzáférésben és lehetőségeik teljes körű 

(59) Az InvestEU Alap keretében 
projektfejlesztési és kapacitásépítési 
támogatást kell nyújtani a minőségi 
projektek kezdeményezéséhez szükséges 
szervezeti kapacitás és piacfejlesztési 
tevékenységek kialakításához. E 
támogatást olyan pénzügyi közvetítők 
számára is biztosítani kell, amelyek 
kulcsfontosságúak ahhoz, hogy segítsék a 
kkv-kat a finanszírozáshoz való 
hozzáférésben és lehetőségeik teljes körű 
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kiaknázásában. Emellett a tanácsadási 
támogatás célja olyan feltételek 
megteremtése, amelyek segítik a 
támogatásra jogosult címzettek potenciális 
számának növelését a kialakulóban lévő 
piaci szegmensekben, különösen abban az 
esetben, ha egyes projektek kis mérete 
miatt jelentős ügyleti többletköltségekkel 
kellene számolni projektszinten, mint 
például a szociális finanszírozási 
ökoszisztéma, ezen belül a jótékonysági 
szervezetek, vagy a kulturális és kreatív 
ágazatok esetében. A kapacitásépítési 
támogatást konkrét szakpolitikai 
területekre irányuló más uniós programok 
keretében végrehajtott intézkedések 
mellett, azokat kiegészítve kell nyújtani. 
Erőfeszítést kell tenni a potenciális 
projektgazdák, különösen a helyi 
szervezetek és hatóságok 
kapacitásbővítésének támogatására.

kiaknázásában. Emellett a tanácsadási 
támogatás célja olyan feltételek 
megteremtése, amelyek segítik a 
támogatásra jogosult címzettek potenciális 
számának növelését a kialakulóban lévő 
piaci szegmensekben, különösen abban az 
esetben, ha egyes projektek kis vagy 
közepes mérete miatt jelentős ügyleti 
többletköltségekkel kellene számolni 
projektszinten, mint például a szociális 
finanszírozási ökoszisztéma, ezen belül a 
jótékonysági szervezetek, vagy a kulturális 
és kreatív ágazatok esetében. A 
kapacitásépítési támogatást konkrét 
szakpolitikai területekre irányuló más 
uniós programok keretében végrehajtott 
intézkedések mellett, azokat kiegészítve 
kell nyújtani. Erőfeszítést kell tenni a 
potenciális projektgazdák, különösen a 
helyi szervezetek és hatóságok 
kapacitásbővítésének támogatására.

Or. en

Módosítás 241
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) Az InvestEU portál létrehozásával 
könnyen hozzáférhető és felhasználóbarát 
projektadatbázist kell biztosítani, amely 
elősegíti a finanszírozási lehetőségeket 
kereső beruházási projektek láthatóságát, 
és amelynek kiemelt célja, hogy a 
végrehajtó partnerek számára 
hozzáférhetővé tegyen az uniós joggal és 
szakpolitikákkal összhangban levő 
lehetséges beruházási projektterveket.

(60) Az InvestEU portál létrehozásával 
könnyen hozzáférhető és felhasználóbarát 
projektadatbázist és egy fenntarthatósági 
adatokra vonatkozó nyilvános uniós 
nyilvántartást kell biztosítani, amely 
elősegíti a finanszírozási lehetőségeket 
kereső beruházási projektek láthatóságát, 
és amelynek kiemelt célja, hogy a 
végrehajtó partnerek számára 
hozzáférhetővé tegyen az uniós joggal és 
szakpolitikákkal összhangban levő 
lehetséges beruházási projektterveket.

Or. en
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Módosítás 242
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) Az [Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az abban előirányzott források keretein 
belül az InvestEU keretében helyreállítási 
és rezilienciaépítési intézkedéseket kell 
végrehajtani a Covid19-válság példátlan 
hatásainak kezelése érdekében. Az ilyen 
kiegészítő forrásokat oly módon kell 
felhasználni, hogy biztosított legyen az 
[EURI] rendeletben előírt határidők 
betartása.

törölve

Or. en

Módosítás 243
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) Az [Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az abban előirányzott források keretein 
belül az InvestEU keretében helyreállítási 
és rezilienciaépítési intézkedéseket kell 
végrehajtani a Covid19-válság példátlan 
hatásainak kezelése érdekében. Az ilyen 
kiegészítő forrásokat oly módon kell 
felhasználni, hogy biztosított legyen az 
[EURI] rendeletben előírt határidők 
betartása.

(61) Az [Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az abban előirányzott források keretein 
belül az InvestEU keretében helyreállítási 
és rezilienciaépítési intézkedéseket kell 
végrehajtani a Covid19-válság példátlan 
hatásainak kezelése érdekében, továbbá 
hogy hosszú távú környezeti és társadalmi 
előnyökhöz juttassák az európai 
polgárokat, például jó minőségű és hosszú 
távú munkahelyekhez és közcélú 
infrastruktúrához, a vállalatok 
fenntartható és digitális átállásának 
támogatásán keresztül is. Az ilyen 
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kiegészítő forrásokat oly módon kell 
felhasználni, hogy biztosított legyen az 
[EURI] rendeletben előírt határidők 
betartása.

Or. en

Módosítás 244
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) Az [Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az abban előirányzott források keretein 
belül az InvestEU keretében helyreállítási 
és rezilienciaépítési intézkedéseket kell 
végrehajtani a Covid19-válság példátlan 
hatásainak kezelése érdekében. Az ilyen 
kiegészítő forrásokat oly módon kell 
felhasználni, hogy biztosított legyen az 
[EURI] rendeletben előírt határidők 
betartása.

(61) Az [Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az abban előirányzott források keretein 
belül az InvestEU keretében helyreállítási 
és rezilienciaépítési intézkedéseket kell 
végrehajtani a Covid19-válság példátlan 
hatásainak kezelése érdekében, valamint az 
európai stratégiai beruházási keret 
célkitűzéseivel összhangban a hosszú távú 
növekedés, a minőségi munkahelyek és a 
versenyképesség támogatása érdekében. 
Az ilyen kiegészítő forrásokat oly módon 
kell felhasználni, hogy biztosított legyen az 
[EURI] rendeletben előírt határidők 
betartása.

Or. en

Módosítás 245
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) Az [Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az abban előirányzott források keretein 

(61) Az [Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az abban előirányzott források keretein 
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belül az InvestEU keretében helyreállítási 
és rezilienciaépítési intézkedéseket kell 
végrehajtani a Covid19-válság példátlan 
hatásainak kezelése érdekében. Az ilyen 
kiegészítő forrásokat oly módon kell 
felhasználni, hogy biztosított legyen az 
[EURI] rendeletben előírt határidők 
betartása.

belül az InvestEU keretében helyreállítási 
és rezilienciaépítési intézkedéseket kell 
végrehajtani a Covid19-válság példátlan 
hatásainak kezelése érdekében. Az ilyen 
kiegészítő forrásokat oly módon kell 
felhasználni, hogy biztosított legyen az 
[EURI] rendeletben előírt határidők 
betartása. Ezeknek a határidőknek a 
garanciamegállapodások végrehajtó 
partnerekkel való megkötésére kell 
vonatkozniuk.

Or. en

Módosítás 246
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) Az [Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az abban előirányzott források keretein 
belül az InvestEU keretében helyreállítási 
és rezilienciaépítési intézkedéseket kell 
végrehajtani a Covid19-válság példátlan 
hatásainak kezelése érdekében. Az ilyen 
kiegészítő forrásokat oly módon kell 
felhasználni, hogy biztosított legyen az 
[EURI] rendeletben előírt határidők 
betartása.

(61) Az [Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az abban előirányzott források keretein 
belül az InvestEU keretében helyreállítási 
és rezilienciaépítési intézkedéseket kell 
végrehajtani a Covid19-válság példátlan 
hatásainak kezelése és az európai 
gazdaság hosszú távú megerősítése 
érdekében. Az ilyen kiegészítő forrásokat 
oly módon kell felhasználni, hogy 
biztosított legyen az [EURI] rendeletben 
előírt határidők betartása.

Or. en

Módosítás 247
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(62) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás35 (22) és (23) 
bekezdésének megfelelően az InvestEU 
programot konkrét nyomonkövetési 
követelmények szerint gyűjtött 
információk alapján kell értékelni, 
elkerülve ugyanakkor a túlszabályozást és 
az adminisztratív terheket, különösen a 
tagállamok tekintetében. Ezek a 
követelmények adott esetben – az InvestEU 
program gyakorlati hatásai értékelésének 
alapjaként – mérhető mutatókat is 
magukban foglalhatnak.

(62) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás35 (22) és (23) 
bekezdésének megfelelően az InvestEU 
programot konkrét nyomonkövetési 
követelmények szerint gyűjtött 
információk alapján kell értékelni, 
elkerülve ugyanakkor a túlszabályozást és 
az adminisztratív terheket, különösen a 
tagállamok tekintetében. Ezeknek a 
követelményeknek – az InvestEU program 
gyakorlati hatásai értékelésének alapjaként 
– mérhető és összehasonlítható 
fenntarthatósági mutatókat és 
fenntarthatósági vizsgálatot is magukban 
kell foglalniuk.

_________________ _________________
35 HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 35 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. en

Módosítás 248
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás35 (22) és (23) 
bekezdésének megfelelően az InvestEU 
programot konkrét nyomonkövetési 
követelmények szerint gyűjtött 
információk alapján kell értékelni, 
elkerülve ugyanakkor a túlszabályozást és 
az adminisztratív terheket, különösen a 
tagállamok tekintetében. Ezek a 
követelmények adott esetben – az 
InvestEU program gyakorlati hatásai 
értékelésének alapjaként – mérhető 
mutatókat is magukban foglalhatnak.

(62) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás35 (22) és (23) 
bekezdésének megfelelően az InvestEU 
programot konkrét nyomonkövetési 
követelmények szerint gyűjtött 
információk alapján kell értékelni, 
elkerülve ugyanakkor a túlszabályozást és 
az adminisztratív terheket, különösen a 
tagállamok tekintetében. Ezek a 
követelmények adott esetben – az 
InvestEU program gyakorlati hatásai 
értékelésének alapjaként – mérhető 
mutatókat, köztük fenntarthatósági 
mutatókat is magukban foglalhatnak.

_________________ _________________
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35 HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 35 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. en

Módosítás 249
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) Az uniós célkitűzések 
megvalósítása terén elért haladás nyomon 
követése érdekében teljesítmény-, 
eredmény- és hatásmutatókon alapuló, 
megbízható nyomonkövetési keretrendszert 
kell alkalmazni. Az uniós polgárok felé 
történő elszámoltathatóság biztosítása 
érdekében a Bizottságnak évente jelentést 
kell tennie az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az InvestEU program terén elért 
haladásról, annak hatásairól és 
tevékenységeiről.

(63) Az uniós célkitűzések 
megvalósítása terén elért haladás nyomon 
követése érdekében teljesítmény-, 
eredmény- és hatásmutatókon alapuló, 
megbízható nyomonkövetési keretrendszert 
kell alkalmazni. Az átláthatóság és az 
uniós polgárok felé történő 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében a 
Bizottságnak évente jelentést kell tennie az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
InvestEU program terén elért haladásról, 
annak társadalmi, gazdasági és környezeti 
hatásairól és tevékenységeiről. Szükség 
esetén ezeket az éves jelentéseket az e 
rendelet módosítására irányuló 
jogalkotási javaslatoknak kell kísérniük.

Or. en

Módosítás 250
Enikő Győri

Rendeletre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64) A rendeletre alkalmazandók az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 322. cikke alapján elfogadott 
horizontális pénzügyi szabályok. E 

(64) A rendeletre alkalmazandók az 
Európai Parlament és a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 322. cikke alapján elfogadott 
horizontális pénzügyi szabályok. E 
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szabályokat a költségvetési rendelet 
állapítja meg, meghatározva különösen a 
költségvetés elkészítésére és – vissza nem 
térítendő támogatás, közbeszerzés és 
pénzdíjak útján, valamint közvetett 
végrehajtás keretében történő – 
végrehajtására vonatkozó eljárást, továbbá 
rendelkezve a pénzügyi szereplők 
felelősségével kapcsolatos ellenőrzésekről. 
Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott 
szabályok a tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén az Unió 
költségvetésének védelmére is 
vonatkoznak, mivel a jogállamiság 
tiszteletben tartása a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás és a 
hatékony uniós finanszírozás alapvető 
előfeltétele.

szabályokat a költségvetési rendelet 
állapítja meg, meghatározva különösen a 
költségvetés elkészítésére és – vissza nem 
térítendő támogatás, közbeszerzés és 
pénzdíjak útján, valamint közvetett 
végrehajtás keretében történő – 
végrehajtására vonatkozó eljárást, továbbá 
rendelkezve a pénzügyi szereplők 
felelősségével kapcsolatos ellenőrzésekről. 
Az Unió pénzügyi érdekeit az uniós 
Szerződésekben foglalt általános elvekkel, 
különösen az EUSZ 2. cikkében foglalt 
értékekkel összhangban kell védeni.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy összhangot teremtsen a szöveg az Európai Tanács 2020. július 21-i 
következtetései között.

Módosítás 251
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) Azok a harmadik országok, 
amelyek az Európai Gazdasági Térség 
(EGT) tagjai, részt vehetnek az uniós 
programokban az EGT-megállapodás 
alapján létrehozott együttműködés 
keretében, amely megállapodás értelmében 
a programok végrehajtásának a 
megállapodás alapján hozott határozaton 
kell alapulnia. Harmadik országok 
részvételére más jogi eszközök alapján is 
lehetőség van. E rendeletbe külön 

(67) Azok a harmadik országok, 
amelyek az Európai Gazdasági Térség 
(EGT) tagjai, részt vehetnek az uniós 
programokban az EGT-megállapodás 
alapján létrehozott együttműködés 
keretében, amely megállapodás értelmében 
a programok végrehajtásának a 
megállapodás alapján hozott határozaton 
kell alapulnia. E rendeletbe külön 
rendelkezést kell bevezetni, amely 
biztosítja az illetékes engedélyezésre 
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rendelkezést kell bevezetni, amely 
biztosítja az illetékes engedélyezésre 
jogosult tisztviselő, az OLAF és az Európai 
Számvevőszék számára a hatáskörük teljes 
körű gyakorlásához szükséges jogokat és 
hozzáférést.

jogosult tisztviselő, az OLAF és az Európai 
Számvevőszék számára a hatáskörük teljes 
körű gyakorlásához szükséges jogokat és 
hozzáférést.

Or. en

Módosítás 252
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „uniós garancia”: az uniós 
költségvetés által nyújtott olyan általános, 
visszavonhatatlan, feltétel nélküli és 
azonnal lehívható költségvetési garancia, 
amelynek keretében a költségvetési 
rendelet 219. cikkének (1) bekezdése 
szerinti költségvetési biztosítékok a 
végrehajtó partnerekkel kötött egyedi 
garanciamegállapodások hatálybalépése 
révén válnak hatályossá;

2. „uniós garancia”: az uniós 
költségvetés által nyújtott olyan 
költségvetési garancia, amelynek keretében 
a költségvetési rendelet 219. cikkének (1) 
bekezdése szerinti költségvetési 
biztosítékok a végrehajtó partnerekkel 
kötött egyedi garanciamegállapodások 
hatálybalépése révén válnak hatályossá;

Or. en

Módosítás 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „vegyes finanszírozási művelet”: az 
uniós költségvetésből támogatott olyan 
művelet, amely az uniós költségvetésből 
nyújtott nem visszafizetendő támogatási 
formákat és/vagy visszafizetendő 
támogatási formákat ötvöznek fejlesztési 
vagy egyéb állami pénzügyi 

5. „vegyes finanszírozási művelet”: az 
uniós költségvetésből támogatott olyan 
művelet, amely az uniós költségvetésből 
nyújtott nem visszafizetendő támogatási 
formákat és/vagy visszafizetendő 
támogatási formákat ötvöznek fejlesztési 
vagy egyéb állami pénzügyi 
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intézményektől, vagy kereskedelmi 
pénzügyi intézményektől és befektetőktől 
származó visszafizetendő támogatási 
formákkal; e fogalommeghatározás 
alkalmazásában az uniós költségvetésen 
kívüli forrásokból – például az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) 
innovációs alapjából – finanszírozott 
uniós programok megfeleltethetők az 
uniós költségvetésből finanszírozott uniós 
programoknak;

intézményektől, vagy kereskedelmi 
pénzügyi intézményektől és befektetőktől 
származó visszafizetendő támogatási 
formákkal;

Or. en

Módosítás 254
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „hozzájárulási megállapodás”: jogi 
eszköz, amely alapján a Bizottság és egy 
vagy több tagállam a 9. cikkben 
meghatározott feltételek szerint 
meghatározza az uniós garancia feltételeit a 
tagállami komponensben;

9. „hozzájárulási megállapodás”: jogi 
eszköz, amely alapján a Bizottság és egy 
vagy több tagállam a 9. cikkben 
meghatározott feltételek szerint 
meghatározza az uniós garancia feltételeit a 
tagállami komponensben és egy nemzeti 
átállási terv keretében, amely biztosítja, 
hogy a beruházások az uniós 
taxonómiával és a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvvel összhangban 
megfeleljenek az éghajlat-politikai és 
környezeti célkitűzéseknek, és jelentősen 
hozzájáruljanak azok megvalósításához;

Or. en

Módosítás 255
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) „jelentős károkozás elkerülését 
célzó elv”: tartózkodás a környezeti 
célkitűzéseknek a fenntartható 
befektetések előmozdítását célzó keret 
létrehozásáról szóló rendelet 17. cikkében 
meghatározott „jelentős megsértésétől”;

Or. en

Módosítás 256
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „közös európai érdeket szolgáló 
fontos projekt”: olyan projekt, amely 
megfelel az európai közérdeket képviselő 
jelentős projektek megvalósításának 
előmozdítására nyújtott állami támogatás 
belső piaccal való 
összeegyeztethetőségének elemzési 
kritériumairól szóló bizottsági 
közleményben (HL C 188., 2014.6.20., 4. 
o.) vagy annak későbbi felülvizsgálataiban 
meghatározott valamennyi kritériumnak;

(15) „közös európai érdeket szolgáló 
fontos projekt”: olyan projekt, amely 
megfelel az európai közérdeket képviselő 
jelentős projektek megvalósításának 
előmozdítására nyújtott állami támogatás 
belső piaccal való 
összeegyeztethetőségének elemzési 
kritériumairól szóló bizottsági 
közleményben (HL C 188., 2014.6.20., 4. 
o.) vagy annak későbbi felülvizsgálataiban 
meghatározott valamennyi kritériumnak, az 
Unió éghajlati és környezeti céljaival 
összhangban – külön figyelembe véve a 
fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló rendelet – 
és e célok végrehajtásának fokozott 
átláthatóságára törekedve;

Or. en

Módosítás 257
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 21 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. „beruházási iránymutatás”: a 7. 
cikk (7) bekezdésében említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
létrehozott iránymutatás;

21. „beruházási iránymutatás”: a 7. 
cikk (7) bekezdésében említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
létrehozott iránymutatás, amely 
meghatározza, hogyan kell az uniós 
taxonómiával és a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvvel összhangban 
megfelelni az éghajlat-politikai és egyéb 
környezeti és célkitűzéseknek, és 
jelentősen hozzájárulni a 
megvalósításukhoz;

Or. en

Módosítás 258
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 24 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24a. „reziliencia”: a társadalmi, 
gazdasági és ökológiai 
megrázkódtatásokkal és a tartós 
strukturális változásokkal fenntartható 
módon való szembenézés képessége a 
társadalmi jóllét megőrzése érdekében, a 
jövő generációk örökségének 
veszélyeztetése nélkül.

Or. en

Módosítás 259
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 28 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a. „uniós éghajlat-politikai és 
környezeti célkitűzések”: az Unió (EU) 
2020/... rendeletben [európai 
klímarendelet] meghatározott éghajlat-
politikai célkitűzései és az Unió legújabb 
rendelkezésre álló környezetvédelmi 
cselekvési programban meghatározott 
környezeti célkitűzései.

Or. en

Módosítás 260
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 28 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a. „vállalkozások”: a fizetőképesség-
támogatási keret alkalmazásában 
vállalkozások, projekttársaságok, köz- és 
magánszféra közötti partnerségek és 
egyéb jogi struktúrák.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy az InvestEU hatodik kereteként előterjessze az Európai Bizottság 
által az ESBA keretében, a Fizetőképesség-támogatási Eszköz révén javasolt fellépést, 
valamint a költségvetési eszközökre vonatkozó javaslatot, amely ezt a jelenlegi MFF-ben 
kísérte. A Covid19 miatt fizetőképességi problémákkal szembesülő uniós vállalkozások 
segítésére irányuló szándékról nem szabad lemondani.

Módosítás 261
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) Az InvestEU program általános 
célkitűzése az Unió szakpolitikai céljainak 
támogatása olyan finanszírozási és 
beruházási műveletek révén, amelyek 
hozzájárulnak:

(1) Az InvestEU program általános 
célkitűzése az Unió szakpolitikai céljainak 
támogatása olyan finanszírozási és 
beruházási műveletek révén, amelyek teljes 
összhangban vannak az Unió éghajlat-
politikai célkitűzéseivel, különösen az 
európai klímarendelettel, a 
klímasemlegességi céllal, a fenntartható 
befektetések előmozdítását célzó keret 
létrehozásáról szóló rendeletben foglalt 
kritériumokkal, a zöld megállapodás 
célkitűzéseivel és a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos célokkal, valamint 
hozzájárulnak:

Or. en

Módosítás 262
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Unió versenyképességéhez, 
ideértve a kutatást, az innovációt és a 
digitalizálást;

a) az Unió versenyképességéhez, 
ideértve a növekedést, a kutatást, az 
innovációt és a digitalizációt;

Or. it

Módosítás 263
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a növekedéshez és a 
foglalkoztatáshoz az uniós gazdaságban, az 
uniós gazdaság fenntarthatóságához, 
valamint környezeti és éghajlati 
dimenziójának a fenntartható fejlődési 

b) a növekedéshez és a 
foglalkoztatáshoz az uniós gazdaságban, az 
uniós gazdaság fenntarthatóságához, 
valamint környezeti és éghajlati 
dimenziójának a fenntartható fejlődési 
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célok és a Párizsi Megállapodásban foglalt 
célkitűzések eléréséhez, továbbá a 
minőségi munkahelyek létrehozásához való 
hozzájárulásához;

célok és a Párizsi Megállapodásban foglalt 
célkitűzések eléréséhez, a körforgásos és 
klímasemleges gazdaságra való zöld 
átálláshoz, az Unió közép- és hosszú távú 
éghajlat-politikai, energetikai és 
környezeti célkitűzéseinek a 
megvalósításához, továbbá a minőségi 
munkahelyek létrehozásához való 
hozzájárulásához;

Or. en

Módosítás 264
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a növekedéshez és a 
foglalkoztatáshoz az uniós gazdaságban, az 
uniós gazdaság fenntarthatóságához, 
valamint környezeti és éghajlati 
dimenziójának a fenntartható fejlődési 
célok és a Párizsi Megállapodásban foglalt 
célkitűzések eléréséhez, továbbá a 
minőségi munkahelyek létrehozásához való 
hozzájárulásához;

b) a tisztességes, inkluzív és 
fenntartható növekedéshez és a jó 
minőségű foglalkoztatáshoz az uniós 
gazdaságban, az uniós gazdaság 
fenntarthatóságához és rezilienciájához, 
valamint környezeti és éghajlati 
dimenziójának a fenntartható fejlődési 
célok és a Párizsi Megállapodásban foglalt 
célkitűzések, az európai zöld 
megállapodás, a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elv és a szociális jogok 
európai pillérének megvalósításához, 
továbbá a minőségi munkahelyek 
létrehozásához való hozzájárulásához;

Or. en

Módosítás 265
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a növekedéshez és a 
foglalkoztatáshoz az uniós gazdaságban, az 
uniós gazdaság fenntarthatóságához, 
valamint környezeti és éghajlati 
dimenziójának a fenntartható fejlődési 
célok és a Párizsi Megállapodásban foglalt 
célkitűzések eléréséhez, továbbá a 
minőségi munkahelyek létrehozásához való 
hozzájárulásához;

b) a növekedéshez és a 
foglalkoztatáshoz az uniós gazdaságban, az 
uniós gazdaság fenntarthatóságához, 
valamint környezeti és éghajlati 
dimenziójának a fenntartható fejlődési 
célok és a Párizsi Megállapodásban foglalt 
célkitűzések eléréséhez, továbbá a 
minőségi munkahelyek létrehozásához való 
hozzájárulásához, ezen belül olyan 
fellépésekhez és intézkedésekhez, amelyek 
enyhítik a munkaerőre gyakorolt hatást, 
és védik a termelésben bekövetkező átállás 
által negatívan érintett munkavállalókat;

Or. en

Módosítás 266
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a növekedéshez és a 
foglalkoztatáshoz az uniós gazdaságban, az 
uniós gazdaság fenntarthatóságához, 
valamint környezeti és éghajlati 
dimenziójának a fenntartható fejlődési 
célok és a Párizsi Megállapodásban 
foglalt célkitűzések eléréséhez, továbbá a 
minőségi munkahelyek létrehozásához 
való hozzájárulásához;

b) a növekedéshez és a 
foglalkoztatáshoz az uniós gazdaságban, az 
uniós gazdaság fenntarthatóságához, 
valamint környezeti és éghajlati 
dimenziójához;

Or. it

Módosítás 267
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a növekedéshez és a 
foglalkoztatáshoz az uniós gazdaságban, az 
uniós gazdaság fenntarthatóságához, 
valamint környezeti és éghajlati 
dimenziójának a fenntartható fejlődési 
célok és a Párizsi Megállapodásban 
foglalt célkitűzések eléréséhez, továbbá a 
minőségi munkahelyek létrehozásához való 
hozzájárulásához;

b) a növekedéshez és a 
foglalkoztatáshoz az uniós gazdaságban, az 
uniós gazdaság fenntarthatóságához, 
valamint a minőségi munkahelyek 
létrehozásához;

Or. en

Módosítás 268
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a növekedéshez és a 
foglalkoztatáshoz az uniós gazdaságban, az 
uniós gazdaság fenntarthatóságához, 
valamint környezeti és éghajlati 
dimenziójának a fenntartható fejlődési 
célok és a Párizsi Megállapodásban foglalt 
célkitűzések eléréséhez, továbbá a 
minőségi munkahelyek létrehozásához való 
hozzájárulásához;

b) a növekedéshez és a 
foglalkoztatáshoz az uniós gazdaságban, az 
uniós gazdaság fenntarthatóságához, 
valamint környezeti és éghajlat-politikai 
célkitűzéseinek az európai zöld 
megállapodás és a klímasemlegesség, a 
fenntartható fejlődési célok és a Párizsi 
Megállapodásban foglalt célkitűzések 
eléréséhez, továbbá a minőségi 
munkahelyek létrehozásához való 
hozzájárulásához;

Or. en

Módosítás 269
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a növekedéshez és a 
foglalkoztatáshoz az uniós gazdaságban, 
az uniós gazdaság fenntarthatóságához, 
valamint környezeti és éghajlati 
dimenziójának a fenntartható fejlődési 
célok és a Párizsi Megállapodásban foglalt 
célkitűzések eléréséhez, továbbá a 
minőségi munkahelyek létrehozásához 
való hozzájárulásához;

b) a fenntartható fejlődéshez és a jó 
minőségű foglalkoztatáshoz az Unióban, 
különösen az uniós éghajlat-politikai és 
környezeti célkitűzések, a fenntartható 
fejlődési célok és a Párizsi 
Megállapodásban foglalt célkitűzések 
eléréséhez;

Or. en

Módosítás 270
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a növekedéshez és a 
foglalkoztatáshoz az uniós gazdaságban, az 
uniós gazdaság fenntarthatóságához, 
valamint környezeti és éghajlati 
dimenziójának a fenntartható fejlődési 
célok és a Párizsi Megállapodásban foglalt 
célkitűzések eléréséhez, továbbá a 
minőségi munkahelyek létrehozásához való 
hozzájárulásához;

b) a növekedéshez és a 
foglalkoztatáshoz az uniós gazdaságban, a 
munkahelyteremtéshez, az uniós gazdaság 
fenntarthatóságához, valamint környezeti 
és éghajlati dimenziójának a fenntartható 
fejlődési célok és a Párizsi 
Megállapodásban foglalt célkitűzések 
eléréséhez, továbbá a minőségi 
munkahelyek létrehozásához való 
hozzájárulásához;

Or. en

Módosítás 271
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Unió társadalmi rezilienciájához, c) az Unió társadalmi 
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inkluzivitásához és innovációs 
képességéhez;

igazságosságához, rezilienciájához, 
inkluzivitásához, fenntarthatóságához és 
innovációs képességéhez, tekintettel a 
szociális jogok európai pillérére;

Or. en

Módosítás 272
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Unió társadalmi 
rezilienciájához, inkluzivitásához és 
innovációs képességéhez;

c) a társadalmi rezilienciához, a nők 
és a férfiak munkaerőpiaci 
egyenlőségéhez, az Unió inkluzivitásához 
és innovációs képességéhez és a nemek 
közötti egyenlőséghez;

Or. en

Módosítás 273
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Unió társadalmi rezilienciájához, 
inkluzivitásához és innovációs 
képességéhez;

c) az Unió társadalmi rezilienciájához, 
inkluzivitásához és innovációs 
képességéhez, tekintettel a szociális jogok 
európai pillérére;

Or. en

Módosítás 274
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
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3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tudományos és technológiai 
fejlődés, a kultúra, az oktatás és a képzés 
előmozdításához;

d) a tudományos és technológiai 
fejlődés, az európai kultúra és a magas 
színvonalú oktatás és a képzés 
előmozdításához;

Or. en

Módosítás 275
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az uniós tőkepiacok integrációjához és 
az egységes piac megerősítéséhez, 
beleértve az uniós tőkepiacok 
széttagoltságának kezelését, az uniós 
vállalkozások finanszírozási forrásainak 
diverzifikálását és a fenntartható 
finanszírozás előmozdítását célzó 
megoldásokat;

e) az uniós tőkepiacok integrációjához és 
az egységes piac megerősítéséhez, 
beleértve az uniós tőkepiacok 
széttagoltságának kezelését, az uniós 
vállalkozások, különösen a kkv-k 
finanszírozási forrásainak diverzifikálását 
és a fenntartható finanszírozás 
előmozdítását célzó megoldásokat;

Or. en

Módosítás 276
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió előmozdításához; vagy

f) a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió előmozdításához; és

Or. en
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Módosítás 277
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió előmozdításához; vagy

f) a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió megerősítéséhez; vagy

Or. en

Módosítás 278
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) az uniós gazdaság Covid19-
világjárvány okozta válságot követő 
fenntartható és inkluzív helyreállításához 
és klímasemleges, környezeti szempontból 
fenntartható, energia- és erőforrás-
hatékony és körforgásos gazdasággá való, 
legkésőbb 2040-ig történő átalakításához, 
fenntartva és megerősítve a stratégiai 
értékláncait, az éghajlati és a digitális 
átálláshoz, az Va. mellékletben (új) 
meghatározott, rezilienciát növelő 
beruházásokhoz, továbbá fenntartva és 
megerősítve az Unió stratégiai jelentőségű, 
a kritikus infrastruktúrákkal, 
transzformatív technológiákkal, áttörést 
jelentő innovációkkal, valamint az 
inputokkal kapcsolatos tevékenységeit, a 
fenntartható fejlődés Unión belüli 
megvalósítása céljából. Az Alap 
célkitűzéseit a fenntartható fejlődés 
keretében, valamint Aarhusi 
Egyezménnyel és a környezet 
minőségének megőrzésére, védelmére és 
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javítására, illetve az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemre vonatkozóan az 
EUMSZ 11. cikkében és 191. cikkének 
(1) bekezdésében megállapított célkitűzés 
Unió általi előmozdításával összhangban 
kell megvalósítani. Az Alap keretében 
nyújtott támogatásnak összhangban kell 
lennie az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvével;

Or. en

Módosítás 279
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 280
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
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3 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 281
Sabine Verheyen
a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) az uniós gazdaság Covid19-
világjárvány okozta válságot követő 
fenntartható és inkluzív helyreállításához, 
fenntartva és megerősítve a tárgyi és 
immateriális eszközökből álló stratégiai 
értékláncait, továbbá fenntartva és 
megerősítve az Unió stratégiai jelentőségű, 
a kritikus – akár fizikai, akár virtuális, 
akár szellemi tulajdonon alapuló – 
infrastruktúrákkal, transzformatív 
technológiákkal, áttörést jelentő 
innovációkkal, valamint a vállalkozások és 
a fogyasztók számára biztosított inputokkal 
kapcsolatos tevékenységeit.
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Or. en

Módosítás 282
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 283
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 284
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az InvestEU program egyedi 
célkitűzései a következők:

(2) Az InvestEU program egyedi 
célkitűzései a következők, kellő 
figyelemmel a nők és a férfiak közötti 
egyenlőség elvére és az annak 
megvalósítására való törekvésre:

Or. en

Módosítás 285
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kutatással, az innovációval és a 
digitalizációval kapcsolatos finanszírozási 
és beruházási műveletek támogatása, 
ideértve az innovatív vállalkozások 
növekedésének, valamint a technológiák 
piaci bevezetésének támogatását is, a 7. 
cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett területeken;

b) az uniós taxonómiával és a 
jelentős károkozás elkerülését célzó elvvel 
összhangban lévő, valamint a kutatással, 
az innovációval és a digitalizációval 
kapcsolatos finanszírozási és beruházási 
műveletek támogatása, ideértve az 
innovatív vállalkozások növekedésének, 
valamint a technológiák piaci 
bevezetésének támogatását is, a 7. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
területeken;

Or. en
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Módosítás 286
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kkv-k, valamint a kis méretű, 
közepes piaci tőkeértékű vállalatok 
finanszírozáshoz jutásának és a 
finanszírozás rendelkezésre állásának 
bővítése, valamint az ilyen kkv-k globális 
versenyképességének javítása;

c) a kkv-k, valamint a kis méretű, 
közepes piaci tőkeértékű vállalatok 
finanszírozáshoz jutásának és a 
finanszírozás rendelkezésre állásának 
bővítése, valamint az ilyen kkv-k és kis 
méretű, közepes piaci tőkeértékű 
vállalatok globális versenyképességének 
javítása;

Or. en

Módosítás 287
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kkv-k, valamint a kis méretű, 
közepes piaci tőkeértékű vállalatok 
finanszírozáshoz jutásának és a 
finanszírozás rendelkezésre állásának 
bővítése, valamint az ilyen kkv-k globális 
versenyképességének javítása;

c) a kkv-k, valamint a kis méretű, 
közepes piaci tőkeértékű vállalatok 
finanszírozáshoz jutásának és a 
finanszírozás rendelkezésre állásának 
bővítése, valamint e vállalkozások globális 
versenyképességének javítása;

Or. en

Módosítás 288
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kkv-k, valamint a kis méretű, 
közepes piaci tőkeértékű vállalatok 
finanszírozáshoz jutásának és a 
finanszírozás rendelkezésre állásának 
bővítése, valamint az ilyen kkv-k globális 
versenyképességének javítása;

c) a kkv-k, valamint a kis méretű, 
közepes piaci tőkeértékű vállalatok 
finanszírozáshoz jutásának és a 
finanszírozás rendelkezésre állásának 
bővítése, valamint globális 
versenyképességük javítása;

Or. en

Módosítás 289
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a finanszírozási és beruházási műveletek 
támogatása a 7. cikk (1) bekezdésének e) 
pontjában említett ágazatokban, az Unió és 
gazdasága stratégiai autonómiájának 
fenntartása és megerősítése érdekében.

e) a finanszírozási és beruházási műveletek 
támogatása a 7. cikk (1) bekezdésének e) 
pontjában említett ágazatokban, az Unió és 
gazdasága stratégiai autonómiájának és 
fenntarthatóságának fenntartása és 
megerősítése érdekében, összhangban az 
energiaügyi és klímavédelmi 
jogszabályokkal és a 2030-ra és 2050-re 
vonatkozó energetikai és klímacélokkal, a 
szociális jogok európai pillérével, a zöld és 
digitális átállás célkitűzéseivel, a 
technológiai autonómiával, a fenntartható 
és inkluzív növekedéssel, a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióval, a jó 
minőségű munkahelyek létrehozásával, 
valamint a kutatással és innovációval.

Or. en

Módosítás 290
Clotilde Armand

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a finanszírozási és beruházási 
műveletek támogatása a 7. cikk (1) 
bekezdésének e) pontjában említett 
ágazatokban, az Unió és gazdasága 
stratégiai autonómiájának fenntartása és 
megerősítése érdekében.

e) a finanszírozási és beruházási 
műveletek támogatása a 7. cikk (1) 
bekezdésének e) pontjában említett 
ágazatokban, az Unió és gazdasága 
stratégiai autonómiájának fenntartása és 
megerősítése, valamint a gazdasági 
megrázkódtatásokkal szembeni reziliencia 
megerősítése érdekében.

Or. en

Módosítás 291
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a finanszírozási és beruházási 
műveletek támogatása a 7. cikk (1) 
bekezdésének e) pontjában említett 
ágazatokban, az Unió és gazdasága 
stratégiai autonómiájának fenntartása és 
megerősítése érdekében.

e) a finanszírozási és beruházási 
műveletek támogatása a 7. cikk (1) 
bekezdésének e) pontjában említett 
ágazatokban, az Unió és gazdasága 
rezilienciájának fenntartása és 
megerősítése érdekében.

Or. en

Módosítás 292
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a közigazgatással – ideértve a helyi 
önkormányzatokat is – partnerségben 
megvalósított, a városi közterületek és 
zöldterületek átalakítására, a városok 
helyreállítására, valamint a közérdekű 
szolgáltatások nyújtására irányuló 
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magánberuházások.

Or. it

Módosítás 293
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a valamely tagállamban 
letelepedett és az Unióban működő, az e 
bekezdésben említett célkitűzések 
bármelyikét támogató vállalkozások 
fizetőképességének támogatása.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy az InvestEU hatodik kereteként előterjessze az Európai Bizottság 
által az ESBA keretében, a Fizetőképesség-támogatási Eszköz révén javasolt fellépést, 
valamint a költségvetési eszközökre vonatkozó javaslatot, amely ezt a jelenlegi MFF-ben 
kísérte. A Covid19 miatt fizetőképességi problémákkal szembesülő uniós vállalkozások 
segítésére irányuló szándékról nem szabad lemondani.

Módosítás 294
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) új munkahelyek teremtésének 
támogatása.

Or. en

Módosítás 295
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az InvestEU keresletvezérelt 
jellegének elismerése mellett az EBB:
arra törekszik, hogy az infrastruktúra és 
innováció keretből nyújtott InvestEU-
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 kisméretű, közepes piaci 
tőkeértékű vállalatoknak nyújtott 
InvestEU-finanszírozást ebbe nem 
számítják bele. Az EBB a saját 
nemzetközileg elfogadott módszerével 
állapítja meg az éghajlat-politikához 
hozzájáruló említett projektösszetevőket 
vagy költségrészesedéseket;
b) biztosítja, hogy a fizetőképesség-
támogatási keretből nyújtott InvestEU-
finanszírozás nagyobb részét a Covid19-
világjárvány által gazdaságilag leginkább 
sújtott tagállamok és ágazatok 
támogatható vállalkozásainak 
támogatására használják fel;
c) biztosítja, hogy a fizetőképesség-
támogatási keretből nyújtott InvestEU-
finanszírozás nagyobb részét az olyan 
tagállamokban lévő támogatható 
vállalkozások támogatására használják 
fel, ahol az állami fizetőképességi 
támogatás korlátozottabb mértékben áll 
rendelkezésre.
Az irányítóbizottság szükség esetén 
részletes iránymutatást nyújt az a)–c) 
ponttal kapcsolatban.

Or. en
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Indokolás

A módosítás célja, hogy az InvestEU hatodik kereteként előterjessze az Európai Bizottság 
által az ESBA keretében, a Fizetőképesség-támogatási Eszköz révén javasolt fellépést, 
valamint a költségvetési eszközökre vonatkozó javaslatot, amely ezt a jelenlegi MFF-ben 
kísérte. A Covid19 miatt fizetőképességi problémákkal szembesülő uniós vállalkozások 
segítésére irányuló szándékról nem szabad lemondani.

Módosítás 296
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 8. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett uniós komponens céljára 
biztosított uniós garancia összege (folyó 
árakon) 75 153 850 000 EUR. Az uniós 
garancia feltöltési rátája 45%. A 34. cikk 
(3) bekezdése első albekezdésének a) 
pontjában említett összeget szintén 
figyelembe kell venni az ebből a feltöltési 
rátából eredő feltöltéshez való hozzájárulás 
vonatkozásában.

(1) A 8. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett uniós komponens céljára 
biztosított uniós garancia összege (folyó 
árakon) 75 153 860 000 EUR. Az uniós 
garancia feltöltési rátája 45%. A 34. cikk 
(3) bekezdése első albekezdésének a) 
pontjában említett összeget szintén 
figyelembe kell venni az ebből a feltöltési 
rátából eredő feltöltéshez való hozzájárulás 
vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

Erre a kiigazításra a javasolt összegnek az I. mellékletben körvonalazott számokkal való 
összhangba hozásához van szükség.

Módosítás 297
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 8. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett uniós komponens céljára 
biztosított uniós garancia összege (folyó 
árakon) 75 153 850 000 EUR. Az uniós 

(1) A 8. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett uniós komponens céljára 
biztosított uniós garancia összege (folyó 
áron) 25 000 000 000 EUR. Az uniós 



PE657.232v01-00 248/400 AM\1212517HU.docx

HU

garancia feltöltési rátája 45%. A 34. cikk 
(3) bekezdése első albekezdésének a) 
pontjában említett összeget szintén 
figyelembe kell venni az ebből a feltöltési 
rátából eredő feltöltéshez való hozzájárulás 
vonatkozásában.

garancia feltöltési rátája 45%. A 34. cikk 
(3) bekezdése első albekezdésének a) 
pontjában említett összeget szintén 
figyelembe kell venni az ebből a feltöltési 
rátából eredő feltöltéshez való hozzájárulás 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 298
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 8. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett uniós komponens céljára 
biztosított uniós garancia összege (folyó 
árakon) 75 153 850 000 EUR. Az uniós 
garancia feltöltési rátája 45%. A 34. cikk 
(3) bekezdése első albekezdésének a) 
pontjában említett összeget szintén 
figyelembe kell venni az ebből a feltöltési 
rátából eredő feltöltéshez való hozzájárulás 
vonatkozásában.

(1) A 8. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett uniós komponens céljára 
biztosított uniós garancia összege (folyó 
árakon) 80 523 320 000 EUR. Az uniós 
garancia feltöltési rátája 40%. A 34. cikk 
(3) bekezdése első albekezdésének a) 
pontjában említett összeget szintén 
figyelembe kell venni az ebből a feltöltési 
rátából eredő feltöltéshez való hozzájárulás 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 299
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 8. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett uniós komponens céljára 
biztosított uniós garancia összege (folyó 
árakon) 75 153 850 000 EUR. Az uniós 
garancia feltöltési rátája 45%. A 34. cikk 
(3) bekezdése első albekezdésének a) 
pontjában említett összeget szintén 

(1) A 8. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett uniós komponens céljára 
biztosított uniós garancia összege (folyó 
árakon) 81 023 320 000 EUR. Az uniós 
garancia feltöltési rátája 45 %. A 34. cikk 
(3) bekezdése első albekezdésének a) 
pontjában említett összeget szintén 
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figyelembe kell venni az ebből a feltöltési 
rátából eredő feltöltéshez való hozzájárulás 
vonatkozásában.

figyelembe kell venni az ebből a feltöltési 
rátából eredő feltöltéshez való hozzájárulás 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 300
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 8. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett uniós komponens céljára 
biztosított uniós garancia összege (folyó 
árakon) 75 153 850 000 EUR. Az uniós 
garancia feltöltési rátája 45%. A 34. cikk 
(3) bekezdése első albekezdésének a) 
pontjában említett összeget szintén 
figyelembe kell venni az ebből a feltöltési 
rátából eredő feltöltéshez való hozzájárulás 
vonatkozásában.

(1) A 8. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett uniós komponens céljára 
biztosított uniós garancia összege (folyó 
árakon) 85 423 310 000 EUR. Az uniós 
garancia feltöltési rátája 35%. A 34. cikk 
(3) bekezdése első albekezdésének a) 
pontjában említett összeget szintén 
figyelembe kell venni az ebből a feltöltési 
rátából eredő feltöltéshez való hozzájárulás 
vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A garancia összege figyelembe veszi a költségvetés hatodik kerethez kapcsolódó bővítését, a 
társelőadók által javasolt emeléseken felül, jelezve azok támogatását. A módosítás célja, hogy 
az InvestEU hatodik kereteként előterjessze az Európai Bizottság által az ESBA keretében, a 
Fizetőképesség-támogatási Eszköz révén javasolt fellépést, valamint a költségvetési 
eszközökre vonatkozó javaslatot, amely ezt a jelenlegi MFF-ben kísérte. A Covid19 miatt 
fizetőképességi problémákkal szembesülő uniós vállalkozások segítésére irányuló szándékról 
nem szabad lemondani.

Módosítás 301
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett tagállami komponens céljára az 
érintett összegek tekintetében további 
uniós garancia biztosítható, amennyiben az 
egyes tagállamok allokálják a megfelelő 
összegeket az [szám [CPR]] rendelet44 [10. 
cikkének (1) bekezdése] és az [szám 
[KAP-stratégiai tervre vonatkozó]] 
rendelet45 [75. cikkének (1) bekezdése] 
szerint.

A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett tagállami komponens céljára az 
érintett összegek tekintetében további 
uniós garancia biztosítható, amennyiben az 
egyes tagállamok allokálják a megfelelő 
összegeket az [szám [CPR]] rendelet44 [10. 
cikkének (1) bekezdése] és az [szám 
[KAP-stratégiai tervre vonatkozó]] 
rendelet45 [75. cikkének (1) bekezdése] 
szerint és a [Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközről szóló 
rendelet] rendelet szerinti helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben foglalt 
vonatkozó intézkedések végrehajtásával 
összhangban.

_________________
44 null
45 null

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében rendelkezésre 
álljanak források, amelyek a tagállami komponensekbe folyhatnak, ezt a tagállami 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervekben, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről 
szóló rendelet célkitűzéseivel összhangban programozni kell.

Módosítás 302
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok által a tagállami komponens 
keretében nyújtott pénzügyi 
hozzájárulásokat, köztük a garanciák 
formájában nyújtott hozzájárulásokat és a 
beruházási platformokhoz nyújtott 
hozzájárulásokat teljes mértékben 
levonják a Stabilitási és Növekedési 
Paktum vonatkozó hiánycéljából.

Or. en
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Módosítás 303
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés első 
albekezdésében említett összegből (folyó 
árakon) 31 153 850 000 EUR összeget az 
[EURI] rendelet 2. cikkében említett 
művelet-végrehajtási intézkedésekre, a 3. 
cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett 
célkitűzésekhez kell allokálni.

(2) Az (1) bekezdés első 
albekezdésében említett összegből (folyó 
árakon) 31 153 850 000 EUR összeget az 
[EURI] rendelet 2. cikkében említett 
művelet-végrehajtási intézkedésekre, a 3. 
cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett 
célkitűzésekhez kell allokálni. Ennek az 
összegnek a felhasználása során 
elsőbbséget kell adni azoknak a 
kezdeményezéseknek, amelyek rövid, 
közép- és hosszú távon hozzájárulnak az 
életek megmentéséhez, és legalább 25%-os 
részt kell rendelni az energiahatékonysági 
és megújuló energiával kapcsolatos 
projektekhez, hogy elindítsák az 
épületkorszerűsítési programra, a 
háztetőre szerelhető szolárpanelek 
telepítésére és a tengeri megújuló 
energiára irányuló stratégiát, és megfelelő 
támogatást biztosítsanak az éghajlati 
veszélyhelyzettel és a digitalizációval 
kapcsolatos kihívások kezelésére. 

Or. en

Indokolás

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience.
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Módosítás 304
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés első 
albekezdésében említett összegből (folyó 
árakon) 31 153 850 000 EUR összeget az 
[EURI] rendelet 2. cikkében említett 
művelet-végrehajtási intézkedésekre, a 3. 
cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett 
célkitűzésekhez kell allokálni.

(2) Az (1) bekezdés első 
albekezdésében említett összegből (folyó 
árakon) 10 400 000 000 EUR összeget az 
[EURI] rendelet 2. cikkében említett 
művelet-végrehajtási intézkedésekre, a 3. 
cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett 
célkitűzésekhez kell allokálni.

Or. en

Módosítás 305
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés első albekezdésében 
említett összegből (folyó árakon) 
41 500 000 000 EUR összeget az [EURI] 
rendelet 2. cikkében említett művelet-
végrehajtási intézkedésekre, a 3. cikk (2) 
bekezdésének a)–d) pontjában említett 
célkitűzésekhez kell allokálni.

Az (1) bekezdés első albekezdésében 
említett összegből (folyó árakon) 
41 500 000 000 EUR összeget az [EURI] 
rendelet 2. cikkében említett művelet-
végrehajtási intézkedésekre, a 3. cikk (2) 
bekezdésének a)–d) pontjában említett 
célkitűzésekhez kell allokálni, ugyanakkor 
legalább 25%-os részt kell rendelni az 
energiahatékonysági és megújuló 
energiával kapcsolatos projektekhez.

Or. en

Módosítás 306
Bogdan Rzońca
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés első albekezdésében 
említett összegből (folyó árakon) 
41 500 000 000 EUR összeget az [EURI] 
rendelet 2. cikkében említett művelet-
végrehajtási intézkedésekre, a 3. cikk (2) 
bekezdésének a)–d) pontjában említett 
célkitűzésekhez kell allokálni.

Az (1) bekezdés első albekezdésében 
említett összegből (folyó árakon) 
41 500 010 000 EUR összeget az [EURI] 
rendelet 2. cikkében említett művelet-
végrehajtási intézkedésekre, a 3. cikk (2) 
bekezdésének a)–d) pontjában említett 
célkitűzésekhez kell allokálni.

Or. en

Indokolás

Erre a kiigazításra a javasolt összegnek az I. mellékletben körvonalazott számokkal való 
összhangba hozásához van szükség.

Módosítás 307
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés első albekezdésében 
említett összegből (folyó árakon) 
41 500 000 000 EUR összeget az [EURI] 
rendelet 2. cikkében említett művelet-
végrehajtási intézkedésekre, a 3. cikk (2) 
bekezdésének a)–d) pontjában említett 
célkitűzésekhez kell allokálni.

Az (1) bekezdés első albekezdésében 
említett összegből (folyó árakon) 
10 400 000 000 EUR összeget az [EURI] 
rendelet 2. cikkében említett művelet-
végrehajtási intézkedésekre, a 3. cikk (2) 
bekezdésének a)–d) pontjában említett 
célkitűzésekhez kell allokálni.

Or. en

Módosítás 308
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Az (1) bekezdés első albekezdésében 
említett összegből (folyó árakon) 
2 500 000 000 EUR összeget a 3. cikk (2) 
bekezdésének a)–d) pontjában említett 
célkitűzésekhez kell allokálni.

Az (1) bekezdés első albekezdésében 
említett összegből (folyó árakon) 
800 000 000 EUR összeget a 3. cikk (2) 
bekezdésének a)–d) pontjában említett 
célkitűzésekhez kell allokálni.

Or. en

Módosítás 309
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós komponens céljára az uniós 
garancia indikatív felosztását e rendelet I. 
melléklete tartalmazza. A Bizottság 
szükség esetén módosíthatja az I. 
mellékletben említett összegeket, és az 
egyes célkitűzések tekintetében legfeljebb 
15 %-kal növelheti az első albekezdésben 
említett összeget. A Bizottság tájékoztatja 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot az 
ilyen módosításokról.

törölve

Or. en

Módosítás 310
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós komponens céljára az uniós 
garancia indikatív felosztását e rendelet I. 
melléklete tartalmazza. A Bizottság 
szükség esetén módosíthatja az I. 
mellékletben említett összegeket, és az 
egyes célkitűzések tekintetében legfeljebb 
15%-kal növelheti az első albekezdésben 

Az uniós komponens céljára az uniós 
garancia indikatív felosztását e rendelet I. 
melléklete tartalmazza, szakpolitikai 
keretenként legalább 25%-os részt 
rendelve az energiahatékonysági és 
megújuló energiával kapcsolatos 
projektekhez. A Bizottság szükség esetén 



AM\1212517HU.docx 255/400 PE657.232v01-00

HU

említett összeget. A Bizottság tájékoztatja 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot az 
ilyen módosításokról.

módosíthatja az I. mellékletben említett 
összegeket, és az egyes célkitűzések 
tekintetében legfeljebb 15%-kal növelheti 
az első albekezdésben említett összeget. A 
Bizottság tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot az ilyen 
módosításokról.

Or. en

Módosítás 311
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós komponens céljára az uniós 
garancia indikatív felosztását e rendelet I. 
melléklete tartalmazza. A Bizottság 
szükség esetén módosíthatja az I. 
mellékletben említett összegeket, és az 
egyes célkitűzések tekintetében legfeljebb 
15%-kal növelheti az első albekezdésben 
említett összeget. A Bizottság tájékoztatja 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot az 
ilyen módosításokról.

Az uniós komponens céljára az uniós 
garancia indikatív felosztását e rendelet I. 
melléklete tartalmazza. A Bizottság 
szükség esetén módosíthatja, és az egyes 
célkitűzések tekintetében legfeljebb 15%-
kal növelheti az I. mellékletben említett 
összegeket. A Bizottság tájékoztatja az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot az ilyen 
módosításokról.

Or. en

Módosítás 312
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VI. és a VII. fejezetben előírt 
intézkedések végrehajtására szánt pénzügyi 
keretösszeg (folyó árakon) 724 733 000 
EUR.

A VI. és a VII. fejezetben előírt 
intézkedések végrehajtására szánt pénzügyi 
keretösszeg (folyó árakon) 734 733 000 
EUR.
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Or. en

Módosítás 313
José Manuel Fernandes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben az [EURI] rendelet 3. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
említett vissza nem fizetendő 
támogatásokat 2023. december 31-ig nem 
használták fel teljes egészében, a fel nem 
használt összeg egy részét legfeljebb 
10 000 000 000 EUR (folyó árakon) 
erejéig az InvestEU Alap rendelkezésére 
bocsátják az uniós garancia 2024–2027-es 
időszakra való feltöltése céljából, 
összhangban az [EURI] rendelet X. 
cikkével. Az uniós garancia (1) bekezdés 
első albekezdésében említett összegét és az 
uniós garancia I. mellékletben 
meghatározott felosztását ennek 
megfelelően felfelé kiigazítják.

Or. en

Módosítás 314
Ondřej Kovařík

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai Szabadkereskedelmi 
Társulás (EFTA) olyan tagjai, amelyek az 
Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjai 
is, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban meghatározott 
feltételekkel összhangban;

törölve

Or. en



AM\1212517HU.docx 257/400 PE657.232v01-00

HU

Módosítás 315
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) csatlakozó országok, tagjelölt 
országok és potenciális tagjelöltek, az 
uniós programokban való részvételüknek 
a vonatkozó keretmegállapodásokban és 
társulási tanácsi határozatokban vagy 
hasonló megállapodásokban 
meghatározott általános alapelveivel és 
általános feltételeivel, valamint az Unió és 
az említett harmadik országok közötti 
megállapodásokban meghatározott egyedi 
feltételekkel összhangban;

törölve

Or. it

Módosítás 316
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) csatlakozó országok, tagjelölt 
országok és potenciális tagjelöltek, az 
uniós programokban való részvételüknek a 
vonatkozó keretmegállapodásokban és 
társulási tanácsi határozatokban vagy 
hasonló megállapodásokban meghatározott 
általános alapelveivel és általános 
feltételeivel, valamint az Unió és az 
említett harmadik országok közötti 
megállapodásokban meghatározott egyedi 
feltételekkel összhangban;

b) csatlakozó országok, az uniós 
programokban való részvételüknek a 
vonatkozó keretmegállapodásokban és 
társulási tanácsi határozatokban vagy 
hasonló megállapodásokban meghatározott 
általános alapelveivel és általános 
feltételeivel, valamint az Unió és az 
említett harmadik országok közötti 
megállapodásokban meghatározott egyedi 
feltételekkel összhangban;

Or. en
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Módosítás 317
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az európai szomszédságpolitika 
hatálya alá tartozó harmadik országok, a 
szóban forgó országok uniós 
programokban való részvételének a 
vonatkozó keretmegállapodásokban és 
társulási tanácsi határozatokban vagy 
hasonló megállapodásokban 
meghatározott általános alapelveivel és 
általános feltételeivel, valamint az Unió és 
az említett harmadik országok közötti 
megállapodásokban meghatározott egyedi 
feltételekkel összhangban;

törölve

Or. en

Módosítás 318
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az európai szomszédságpolitika 
hatálya alá tartozó harmadik országok, a 
szóban forgó országok uniós 
programokban való részvételének a 
vonatkozó keretmegállapodásokban és 
társulási tanácsi határozatokban vagy 
hasonló megállapodásokban 
meghatározott általános alapelveivel és 
általános feltételeivel, valamint az Unió és 
az említett harmadik országok közötti 
megállapodásokban meghatározott egyedi 
feltételekkel összhangban;

törölve
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Or. it

Módosítás 319
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) harmadik országok, a harmadik 
ország uniós programokban való 
részvételét szabályozó egyedi 
megállapodásban meghatározott 
feltételekkel összhangban, feltéve, hogy a 
megállapodás:

törölve

i. méltányos egyensúlyt biztosít az uniós 
programokban részt vevő harmadik 
ország hozzájárulásai és a neki biztosított 
juttatások tekintetében;
ii. meghatározza az uniós programokban 
való részvétel feltételeit, beleértve az 
egyedi programokhoz való pénzügyi 
hozzájárulások és azok igazgatási 
költségeinek kiszámítását. Ezek a 
hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. 
cikke (5) bekezdésének második 
mondatával összhangban külső címzett 
bevételnek minősülnek,
iii. nem ruház a harmadik országra 
döntéshozatali jogkört az uniós 
programra vonatkozóan;
iv. garantálja az Uniónak a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás 
biztosításához és pénzügyi érdekeinek 
védelméhez való jogát.

Or. it

Módosítás 320
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) harmadik országok, a harmadik 
ország uniós programokban való 
részvételét szabályozó egyedi 
megállapodásban meghatározott 
feltételekkel összhangban, feltéve, hogy a 
megállapodás:

törölve

i. méltányos egyensúlyt biztosít az uniós 
programokban részt vevő harmadik 
ország hozzájárulásai és a neki biztosított 
juttatások tekintetében;
ii. meghatározza az uniós programokban 
való részvétel feltételeit, beleértve az 
egyedi programokhoz való pénzügyi 
hozzájárulások és azok igazgatási 
költségeinek kiszámítását. Ezek a 
hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. 
cikke (5) bekezdésének második 
mondatával összhangban külső címzett 
bevételnek minősülnek,
iii. nem ruház a harmadik országra 
döntéshozatali jogkört az uniós 
programra vonatkozóan;
iv. garantálja az Uniónak a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás 
biztosításához és a pénzügyi érdekeinek 
védelméhez való jogát.

Or. en

Módosítás 321
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. garantálja a viszonosság feltételeit 
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és az Unió tagállamai stratégiai 
eszközeinek védelmét.

Or. it

Módosítás 322
Ondřej Kovařík

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az InvestEU Alap 8. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett uniós 
komponense és a 7. cikk (1) bekezdésében 
említett egyes szakpolitikai keretek az 
Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban megállapított 
feltételekkel összhangban 
hozzájárulásokat fogadhatnak be az 
Európai Szabadkereskedelmi Társulás 
(EFTA) olyan tagjaitól, amelyek az 
Európai Gazdasági Térségnek (EGT) is 
tagjai, azzal a céllal, hogy részt vegyenek 
a költségvetési rendelet 218. cikkének (2) 
bekezdése szerinti bizonyos pénzügyi 
termékekben.

Or. en

Módosítás 323
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) összhangban vannak a szakpolitikai 
célkitűzésekkel és megfelelnek azon uniós 
program szabályaiban meghatározott 
támogathatósági kritériumoknak, amelynek 
keretében a támogatást nyújtják;

a) összhangban vannak a szakpolitikai 
célkitűzésekkel, a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvvel és megfelelnek 
azon uniós program szabályaiban 
meghatározott támogathatósági 
kritériumoknak, amelynek keretében a 
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támogatást nyújtják;

Or. en

Módosítás 324
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az InvestEU Alap a következő öt 
szakpolitikai keret alapján működik, 
amelyek meghatározott hatókörén belül 
kezelni kell a piaci hiányosságokat és az 
optimálistól eltérő beruházási helyzeteket:

Az InvestEU Alap a következő hat 
szakpolitikai keret alapján működik, 
amelyek meghatározott hatókörén belül 
kezelni kell a piaci hiányosságokat és az 
optimálistól eltérő beruházási helyzeteket:

Or. en

Módosítás 325
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a)  a fenntartható infrastruktúrára 
vonatkozó szakpolitikai keret: magában 
foglalja a közlekedés, azon belül a 
multimodális közlekedés, a közúti 
közlekedésbiztonság – egyebek mellett a 
halálos kimenetelű közúti balesetek és 
súlyos sérülések 2050-ig történő 
felszámolására irányuló uniós 
célkitűzésnek megfelelően –, a vasúti és 
közúti infrastruktúra felújítása és 
karbantartása, az energiaügy – különösen a 
megújuló energia –, a 2030-ra vonatkozó 
energiapolitikai kerettel összhangban az 
energiahatékonyság, az 
energiamegtakarítást és az épületek 
összekapcsolt energiaellátási, -tárolási, 

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

energiahatékonyság, az 
energiamegtakarítást és az épületek 
összekapcsolt energiaellátási, -tárolási, 
digitális és közlekedési rendszerekbe való 
integrálását célzó épületfelújítási projektek, 
az összekapcsolási szint javítása, a digitális 
konnektivitás és hozzáférés, a vidéki 
térségeket is beleértve, a nyersanyagellátás 
és -feldolgozás, a világűr, az óceánok, a 
víz, ideértve a belvízi utakat is, a 
hulladékhierarchiának és a körforgásos 
gazdaságnak megfelelő 
hulladékgazdálkodás, a természeti és más 
környezeti infrastruktúra, a kulturális 
örökség, a fenntartható idegenforgalom, a 
berendezések, a mobil eszközök területére 
irányuló, valamint az Uniónak a környezeti 
vagy az éghajlatváltozás hatásaival 
szembeni rezilienciával összefüggő vagy 
társadalmi fenntarthatósági célkitűzéseihez 
hozzájáruló, és az uniós környezetvédelmi 
vagy társadalmi fenntarthatósági 
előírásoknak megfelelő és az európai zöld 
megállapodásban meghatározott 
célkitűzésekkel összhangban lévő 
innovatív technológiák telepítésére 
irányuló fenntartható beruházásokat, 
valamint kritikus egészségügyi ellátásunk, 
a közegészségügyi és a polgári védelem 
rezilienciájának növelése, különösen 
gyógyszerek gyártása és készleteinek 
felhalmozása a válság szempontjából 
lényeges termékek, így például 
egészségügyi felszerelések, orvostechnikai 
eszközök és védőfelszerelések fenntartható 
és etikus gyártásának, beszerzésének, 
kezelésének és nem kizárólagos 
engedélyezésének az elősegítése, más 
uniós eszközöket kiegészítve biztosítva 
ezek megfizethetőségét;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt szükséges, és 
elválaszthatatlanul kapcsolódik más elfogadható módosításokhoz.
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Módosítás 326
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 327
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 328
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

berendezések, a mobil eszközök területére 
irányuló, valamint az Uniónak a környezeti 
vagy az éghajlatváltozás hatásaival 
szembeni rezilienciával és az azokhoz való 
alkalmazkodással összefüggő vagy 
társadalmi fenntarthatósági célkitűzéseihez 
hozzájáruló, és az uniós környezetvédelmi 
vagy társadalmi fenntarthatósági 
előírásoknak megfelelő innovatív 
technológiák telepítésére irányuló 
fenntartható beruházásokat;

Or. en

Módosítás 329
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

gazdaságnak megfelelő 
hulladékgazdálkodás, a természeti és más 
környezeti infrastruktúra, a kulturális 
örökség, az idegenforgalom, a 
berendezések, a mobil eszközök területére 
irányuló, valamint az Uniónak a környezeti 
vagy az éghajlatváltozás hatásaival 
szembeni rezilienciával összefüggő vagy 
társadalmi fenntarthatósági célkitűzéseihez 
hozzájáruló, és az uniós környezetvédelmi 
vagy társadalmi fenntarthatósági 
előírásoknak megfelelő innovatív 
technológiák telepítésére irányuló 
fenntartható beruházásokat;

Or. en

Módosítás 330
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fenntartható infrastruktúrára 
vonatkozó szakpolitikai keret: magában 
foglalja a közlekedés, azon belül a 
multimodális közlekedés, a közúti 
közlekedésbiztonság – egyebek mellett a 
halálos kimenetelű közúti balesetek és 
súlyos sérülések 2050-ig történő 
felszámolására irányuló uniós 
célkitűzésnek megfelelően –, a vasúti és 
közúti infrastruktúra felújítása és 
karbantartása, az energiaügy – különösen a 
megújuló energia –, a 2030-ra vonatkozó 
energiapolitikai kerettel összhangban az 
energiahatékonyság, az 
energiamegtakarítást és az épületek 
összekapcsolt energiaellátási, -tárolási, 
digitális és közlekedési rendszerekbe való 
integrálását célzó épületfelújítási projektek, 
az összekapcsolási szint javítása, a digitális 
konnektivitás és hozzáférés, a vidéki 
térségeket is beleértve, a nyersanyagellátás 

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

térségeket is beleértve, a nyersanyagellátás 
és -feldolgozás, a világűr, az óceánok, a 
víz, ideértve a belvízi utakat is, a 
hulladékhierarchiának és a körforgásos 
gazdaságnak megfelelő 
hulladékgazdálkodás, a természeti és más 
környezeti infrastruktúra, a kulturális 
örökség, a fenntartható idegenforgalom, a 
berendezések, a mobil eszközök területére 
irányuló, valamint az Uniónak a környezeti 
vagy az éghajlatváltozás hatásaival 
szembeni rezilienciával összefüggő vagy 
társadalmi fenntarthatósági célkitűzéseihez 
hozzájáruló, és az uniós környezetvédelmi 
vagy társadalmi fenntarthatósági 
előírásoknak megfelelő innovatív 
technológiák telepítésére irányuló 
fenntartható beruházásokat;

Or. en

Módosítás 331
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fenntartható infrastruktúrára 
vonatkozó szakpolitikai keret: magában 
foglalja a közlekedés, azon belül a 
multimodális közlekedés, a közúti 
közlekedésbiztonság – egyebek mellett a 
halálos kimenetelű közúti balesetek és 
súlyos sérülések 2050-ig történő 
felszámolására irányuló uniós 
célkitűzésnek megfelelően –, a vasúti és 
közúti infrastruktúra felújítása és 
karbantartása, az energiaügy – különösen a 
megújuló energia –, a 2030-ra vonatkozó 
energiapolitikai kerettel összhangban az 
energiahatékonyság, az 
energiamegtakarítást és az épületek 
összekapcsolt energiaellátási, -tárolási, 
digitális és közlekedési rendszerekbe való 
integrálását célzó épületfelújítási projektek, 

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

az összekapcsolási szint javítása, a digitális 
konnektivitás és hozzáférés, a vidéki 
térségeket is beleértve, a nyersanyagellátás 
és -feldolgozás, a világűr, az óceánok, a 
víz, ideértve a belvízi utakat is, a 
hulladékhierarchiának és a körforgásos 
gazdaságnak megfelelő 
hulladékhasznosítás és -gazdálkodás, a 
természeti és más környezeti infrastruktúra, 
a kulturális örökség, az idegenforgalom, a 
berendezések, a mobil eszközök területére 
irányuló, valamint az Uniónak a környezeti 
vagy az éghajlatváltozás hatásaival 
szembeni rezilienciával összefüggő vagy 
társadalmi fenntarthatósági célkitűzéseihez 
hozzájáruló, és az uniós környezetvédelmi 
vagy társadalmi fenntarthatósági 
előírásoknak megfelelő innovatív 
technológiák telepítésére irányuló 
fenntartható beruházásokat;

Or. en

Módosítás 332
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a klímasemleges, körforgásos és 
fenntartható gazdaság felé elvezető zöld 
átállást támogató, lehetővé tevő és 
felgyorsító innovációk, összhangban az 
uniós taxonómiával és a jelentős 
károkozás elkerülését célzó elvvel, 
tudományosan megalapozott és időhöz 
kötött célértékekkel mérve.

Or. en

Módosítás 333
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kutatásra, innovációra és 
digitalizációra vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja a kutatási, 
termékfejlesztési és innovációs 
tevékenységeket, a technológiák és kutatási 
eredmények piaci hasznosítását a piaci 
kulcsszereplők támogatásához és a 
vállalkozások közötti együttműködés 
előmozdításához, az innovatív megoldások 
bemutatását és bevezetését, valamint az 
innovatív vállalkozások növekedéséhez 
nyújtott támogatást, továbbá az uniós 
gazdasági ágazat digitalizálását;

b) a kutatásra, innovációra és 
digitalizációra vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja a kutatási, 
termékfejlesztési és innovációs 
tevékenységeket, a technológiák és kutatási 
eredmények piaci hasznosítását a piaci 
kulcsszereplők támogatásához és a 
vállalkozások közötti együttműködés 
előmozdításához, az innovatív megoldások 
bemutatását és bevezetését, valamint az 
innovatív vállalkozások növekedéséhez 
nyújtott támogatást, továbbá az uniós 
gazdasági ágazat digitalizálását, és az e 
szakpolitikai keretből nyújtott hitelek 
legalább 30%-át női vezetésű 
vállalkozásokhoz kell hozzárendelni;

Or. en

Módosítás 334
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kutatásra, innovációra és 
digitalizációra vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja a kutatási, 
termékfejlesztési és innovációs 
tevékenységeket, a technológiák és kutatási 
eredmények piaci hasznosítását, a piaci 
kulcsszereplők támogatását és a 
vállalkozások közötti együttműködés 
előmozdítását, az innovatív megoldások 
bemutatását és bevezetését, valamint az 
innovatív vállalkozások növekedéséhez 
nyújtott támogatást, továbbá az uniós 
gazdasági ágazat digitalizálását;

b) a kutatásra, innovációra és 
digitalizációra vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja a kutatási, 
termékfejlesztési és innovációs 
tevékenységeket, a technológiák és kutatási 
eredmények piaci hasznosítását, a piaci 
kulcsszereplők támogatását és a 
vállalkozások közötti együttműködés 
előmozdítását, a digitális írástudás 
támogatását, az innovatív megoldások 
bemutatását és bevezetését, valamint az 
innovatív vállalkozások növekedéséhez 
nyújtott támogatást, továbbá az uniós 
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tagállamok gazdasági ágazatának 
digitalizálását;

Or. it

Módosítás 335
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kutatásra, innovációra és 
digitalizációra vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja a kutatási, 
termékfejlesztési és innovációs 
tevékenységeket, a technológiák és kutatási 
eredmények piaci hasznosítását a piaci 
kulcsszereplők támogatásához és a 
vállalkozások közötti együttműködés 
előmozdításához, az innovatív megoldások 
bemutatását és bevezetését, valamint az 
innovatív vállalkozások növekedéséhez 
nyújtott támogatást, továbbá az uniós 
gazdasági ágazat digitalizálását;

b) a kutatásra, innovációra és 
digitalizációra vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja a kutatási, 
termékfejlesztési és innovációs 
tevékenységeket, a technológiák és kutatási 
eredmények piaci hasznosítását a piaci 
kulcsszereplők támogatásához és a 
vállalkozások közötti együttműködés 
előmozdításához, az innovatív megoldások 
bemutatását és bevezetését, valamint az 
innovatív vállalkozások növekedéséhez 
nyújtott támogatást, továbbá az uniós 
gazdasági ágazat digitalizálását, kellő 
figyelemmel a nemek közötti digitális 
szakadékra;

Or. en

Módosítás 336
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kkv-kra vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja elsősorban a kkv-
k, köztük az innovatív kkv-k, valamint a 
kulturális és a kreatív ágazatokban működő 

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

kkv-k, továbbá a kis méretű, közepes piaci 
tőkeértékű vállalatok finanszírozáshoz 
jutását és a finanszírozás rendelkezésre 
állását, és az e szakpolitikai keretből 
nyújtott hitelek legalább 30%-át női 
vezetésű kkv-khoz kell hozzárendelni;

Or. en

Módosítás 337
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 338
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

finanszírozáshoz jutását és a finanszírozás 
rendelkezésre állását;

Or. en

Módosítás 339
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szociális beruházásra és 
készségfejlesztésre vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja a 
mikrofinanszírozást, a szociális 
vállalkozások finanszírozását és a szociális 
gazdaságot, valamint a nemek közötti 
egyenlőséget előmozdító intézkedéseket, a 
készségfejlesztést, az oktatást, a képzést és 
a kapcsolódó szolgáltatásokat, a szociális 
infrastruktúrát, többek között az 
egészségügyi és oktatási infrastruktúrát, 
valamint a szociális lakásokat és a 
diákszállásokat, a szociális innovációt, az 
egészségügyet és a tartós ápolás-gondozást, 
a befogadást és az akadálymentességet, a 
társadalmi célú kulturális és kreatív 
tevékenységeket, a kiszolgáltatott 
személyek, többek között a harmadik 
országbeli állampolgárok beilleszkedését;

d) a szociális beruházásra és 
készségfejlesztésre vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja a 
mikrofinanszírozást, a szociális 
vállalkozások finanszírozását és a szociális 
gazdaságot, valamint a nemek közötti 
egyenlőséget és a nők gazdaságban és a 
társadalomban való részvételét előmozdító 
és általánosan érvényesítő intézkedéseket, 
különös tekintettel a 
munkahelyteremtésre, a nemek között az 
ápolás-gondozás területén fennálló 
szakadék megszüntetése céljából, az 
ESZA+, az ERFA, az InvestEU, az EMVA 
révén javítva a jó minőségű ápolási-
gondozási szolgáltatások rendelkezésre 
állását és megfizethetőségét, a 
készségfejlesztést, az oktatást, a képzést és 
a kapcsolódó szolgáltatásokat, a 
vállalkozást, a szociális infrastruktúrát, 
többek között az egészségügyi és oktatási 
infrastruktúrát, valamint a szociális 
lakásokat és a diákszállásokat, a 
gyermekgondozást, a szociális innovációt, 
az egészségügyet és a tartós ápolás-
gondozást és a gyermekgondozást, 
különösen az egyedülálló szülők esetében, 
a fogyatékossággal élő személyek 
ápolását-gondozását, a befogadást és az 
akadálymentességet, a munka és a 
magánélet közötti egyensúlyt célzó 
intézkedéseket, a társadalmi célú kulturális 
és kreatív tevékenységeket, a nemzedékek 
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közötti megértés előmozdítását, a 
kiszolgáltatott személyek, többek között a 
fogyatékossággal élő személyek, az 
egyedülálló szülők, a hátrányos 
társadalmi-gazdasági státuszú személyek, 
a nők,a nemi alapú erőszak 
áldozatai/túlélői, az LMBTI-személyek, az 
etnikai kisebbségek, a romák és a 
harmadik országbeli állampolgárok 
támogatását és beilleszkedését, valamint 
az erőszak áldozatai számára létesített 
menedékhelyeket és segélyvonalakat, 
különös figyelmet fordítva a vidéki, 
hegyvidéki, legkülső és legkevésbé fejlett 
régiókra;

Or. en

Módosítás 340
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szociális beruházásra és 
készségfejlesztésre vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja a 
mikrofinanszírozást, a szociális 
vállalkozások finanszírozását és a szociális 
gazdaságot, valamint a nemek közötti 
egyenlőséget előmozdító intézkedéseket, a 
készségfejlesztést, az oktatást, a képzést és 
a kapcsolódó szolgáltatásokat, a szociális 
infrastruktúrát, többek között az 
egészségügyi és oktatási infrastruktúrát, 
valamint a szociális lakásokat és a 
diákszállásokat, a szociális innovációt, az 
egészségügyet és a tartós ápolás-gondozást, 
a befogadást és az akadálymentességet, a 
társadalmi célú kulturális és kreatív 
tevékenységeket, a kiszolgáltatott 
személyek, többek között a harmadik 
országbeli állampolgárok beilleszkedését;

d) a szociális beruházásra és 
készségfejlesztésre vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja a 
mikrofinanszírozást, a szociális 
vállalkozások finanszírozását és a szociális 
gazdaságot, valamint a nemek közötti 
egyenlőséget előmozdító intézkedéseket, a 
készségfejlesztést, az oktatást, a képzést és 
a kapcsolódó szolgáltatásokat, a szociális 
infrastruktúrát, többek között az állami 
egészségügyi és oktatási infrastruktúrát, 
valamint a szociális lakásokat és a 
diákszállásokat, a szociális innovációt, a 
közegészségügyet és a tartós ápolás-
gondozást, külön hangsúlyt helyezve a 
gyermekekre és a kiszolgáltatott 
csoportokra, a befogadást és az 
akadálymentességet, a társadalmi célú 
kulturális és kreatív tevékenységeket, a 
kiszolgáltatott személyek, többek között a 
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harmadik országbeli állampolgárok 
beilleszkedését;

Or. en

Módosítás 341
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szociális beruházásra és 
készségfejlesztésre vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja a 
mikrofinanszírozást, a szociális 
vállalkozások finanszírozását és a szociális 
gazdaságot, valamint a nemek közötti 
egyenlőséget előmozdító intézkedéseket, a 
készségfejlesztést, az oktatást, a képzést és 
a kapcsolódó szolgáltatásokat, a szociális 
infrastruktúrát, többek között az 
egészségügyi és oktatási infrastruktúrát, 
valamint a szociális lakásokat és a 
diákszállásokat, a szociális innovációt, az 
egészségügyet és a tartós ápolás-gondozást, 
a befogadást és az akadálymentességet, a 
társadalmi célú kulturális és kreatív 
tevékenységeket, a kiszolgáltatott 
személyek, többek között a harmadik 
országbeli állampolgárok beilleszkedését;

d) a szociális beruházásra és 
készségfejlesztésre vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja a 
mikrofinanszírozást, a szociális 
vállalkozások finanszírozását és a szociális 
gazdaságot, valamint a nemek közötti 
egyenlőséget előmozdító intézkedéseket, a 
készségfejlesztést, az oktatást, a képzést és 
a kapcsolódó szolgáltatásokat, a szociális 
infrastruktúrát, többek között az 
egészségügyi és oktatási infrastruktúrát, 
valamint a szociális lakásokat és a 
diákszállásokat, a szociális innovációt, az 
egészségügyet és a tartós ápolás-gondozást, 
a befogadást és az akadálymentességet, a 
társadalmi célú kulturális és kreatív 
tevékenységeket, a kiszolgáltatott 
személyek, többek között az idősek és a 
harmadik országbeli állampolgárok 
beilleszkedését;

Or. it

Módosítás 342
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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d) a szociális beruházásra és 
készségfejlesztésre vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja a 
mikrofinanszírozást, a szociális 
vállalkozások finanszírozását és a szociális 
gazdaságot, valamint a nemek közötti 
egyenlőséget előmozdító intézkedéseket, a 
készségfejlesztést, az oktatást, a képzést és 
a kapcsolódó szolgáltatásokat, a szociális 
infrastruktúrát, többek között az 
egészségügyi és oktatási infrastruktúrát, 
valamint a szociális lakásokat és a 
diákszállásokat, a szociális innovációt, az 
egészségügyet és a tartós ápolás-gondozást, 
a befogadást és az akadálymentességet, a 
társadalmi célú kulturális és kreatív 
tevékenységeket, a kiszolgáltatott 
személyek, többek között a harmadik 
országbeli állampolgárok beilleszkedését;

d) a szociális beruházásra és 
készségfejlesztésre vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja a 
mikrofinanszírozást, a szociális 
vállalkozások finanszírozását és a szociális 
gazdaságot, a készségfejlesztést, az 
oktatást, a képzést és a kapcsolódó 
szolgáltatásokat, a szociális infrastruktúrát, 
többek között az egészségügyi és oktatási 
infrastruktúrát, valamint a szociális 
lakásokat és a diákszállásokat, a szociális 
innovációt, az egészségügyet és a tartós 
ápolás-gondozást, a befogadást és az 
akadálymentességet, az európai kultúra 
előmozdítását célzó kulturális és kreatív 
tevékenységeket, a kiszolgáltatott európai 
polgárok beilleszkedését;

Or. en

Módosítás 343
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szociális beruházásra és 
készségfejlesztésre vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja a 
mikrofinanszírozást, a szociális 
vállalkozások finanszírozását és a szociális 
gazdaságot, valamint a nemek közötti 
egyenlőséget előmozdító intézkedéseket, a 
készségfejlesztést, az oktatást, a képzést és 
a kapcsolódó szolgáltatásokat, a szociális 
infrastruktúrát, többek között az 
egészségügyi és oktatási infrastruktúrát, 
valamint a szociális lakásokat és a 
diákszállásokat, a szociális innovációt, az 
egészségügyet és a tartós ápolás-gondozást, 
a befogadást és az akadálymentességet, a 
társadalmi célú kulturális és kreatív 

d) a szociális beruházásra és 
készségfejlesztésre vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja a 
mikrofinanszírozást, a szociális 
vállalkozások finanszírozását és a szociális 
gazdaságot, valamint a nemek közötti 
egyenlőséget biztosító intézkedéseket, a 
készségfejlesztést, az oktatást, a képzést és 
a kapcsolódó szolgáltatásokat, a szociális 
infrastruktúrát, többek között az 
egészségügyi és oktatási infrastruktúrát, 
valamint a szociális lakásokat és a 
diákszállásokat, a szociális innovációt, az 
egészségügyet és a tartós ápolás-gondozást, 
a befogadást és az akadálymentességet, a 
társadalmi célú kulturális és kreatív 
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tevékenységeket, a kiszolgáltatott 
személyek, többek között a harmadik 
országbeli állampolgárok beilleszkedését;

tevékenységeket, a kiszolgáltatott 
személyek, többek között a harmadik 
országbeli állampolgárok beilleszkedését;

Or. en

Módosítás 344
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az európai stratégiai beruházási 
szakpolitikai keret: magában foglalja a 
valamely tagállamban letelepedett és az 
Unióban működő olyan végső címzettek 
támogatását célzó stratégiai beruházásokat, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területek egyikén:

e) az európai stratégiai beruházási 
szakpolitikai keret: magában foglalja a 
valamely tagállamban letelepedett és az 
Unióban működő olyan végső címzettek 
támogatását célzó stratégiai beruházásokat, 
amelyek nem vettek részt pénzmosásban, 
terrorizmusfinanszírozásban, 
adóelkerülésben vagy adókijátszásban, és 
amelyek ellen nem indult emiatt nyomozás 
vagy büntetőeljárás, és amelyek 
tevékenysége az Unió számára stratégiai 
jelentőséggel bír, és összhangban van az 
európai klímarendeletben és a 
fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló 
rendeletben rögzített 2030-as uniós 
klímasemlegességi céllal, valamint 
elősegíti a digitális átállást és az európai 
társadalom és gazdaság Va. mellékletben 
(új) meghatározott fokozott ellenálló 
képességét a következő területek egyikén:

Or. en

Módosítás 345
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az európai stratégiai beruházási 
szakpolitikai keret: magában foglalja a 
valamely tagállamban letelepedett és az 
Unióban működő olyan végső címzettek 
támogatását célzó stratégiai beruházásokat, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területek egyikén:

e) az európai stratégiai beruházási 
szakpolitikai keret: magában foglalja a 
valamely tagállamban letelepedett és az 
Unióban működő olyan végső címzettek 
támogatását célzó stratégiai beruházásokat, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, összhangban a 
zöld és digitális Európára irányuló új 
iparstratégiában leírt prioritásokkal és az 
ipari ökoszisztémákon alapuló fejlesztési 
modellel. A keretnek támogatnia kell 
azokat a projekteket, amelyek javítják a 
tagállamok gazdaságainak 
versenyképességét, elősegítik a 
vállalkozást, és csökkentik a sérülékeny 
szállítói láncoktól való függőséget, 
különös tekintettel a zöld és digitális 
átállásra és a fokozott ellenálló képességre 
a következő területek egyikén:

Or. en

Módosítás 346
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az európai stratégiai beruházási 
szakpolitikai keret: magában foglalja a 
valamely tagállamban letelepedett és az 
Unióban működő olyan végső címzettek 
támogatását célzó stratégiai beruházásokat, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területek egyikén:

e) az európai stratégiai beruházási 
szakpolitikai keret: magában foglalja az 
egy vagy több tagállamban letelepedett és 
az Unióban működő olyan végső címzettek 
támogatását célzó stratégiai beruházásokat, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre, a tagállami 
gazdaságok versenyképességének növelése 
mellett, beleértve annak szükségességét, 
hogy újra kiépítsék a tagállamok termelő 
kapacitását és előmozdítsák a vállalkozást 
és a munkahelyteremtést, a következő 
területek egyikén:
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Or. en

Módosítás 347
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az európai stratégiai beruházási 
szakpolitikai keret: magában foglalja a 
valamely tagállamban letelepedett és az 
Unióban működő olyan végső címzettek 
támogatását célzó stratégiai beruházásokat, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területek egyikén:

e) az európai stratégiai beruházási 
szakpolitikai keret: magában foglalja a 
valamely tagállamban letelepedett és az 
Unióban működő olyan végső címzettek 
támogatását célzó stratégiai beruházásokat, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel az Unió éghajlat-politikai és 
környezeti célkitűzéseire, kiváltképp a 
klímasemlegességre vonatkozó, 2050-ig 
elérendő célkitűzésre és az (EU) 
XXXX/XX rendeletnek (európai 
klímarendelet) megfelelően meghatározott 
célkitűzésekre, a digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területek egyikén:

Or. en

Módosítás 348
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az európai stratégiai beruházási 
szakpolitikai keret: magában foglalja a 
valamely tagállamban letelepedett és az 
Unióban működő olyan végső címzettek 
támogatását célzó stratégiai beruházásokat, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 

e) az európai stratégiai beruházási 
szakpolitikai keret: magában foglalja a 
valamely tagállamban letelepedett és az 
Unióban működő olyan végső címzettek 
támogatását célzó stratégiai beruházásokat, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel az Unió Covid19-világjárvány 
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fokozott ellenálló képességre a következő 
területek egyikén:

utáni helyreállítási szükségleteire, a zöld 
és digitális átállásra és a fokozott ellenálló 
képességre a következő területek egyikén:

Or. en

Módosítás 349
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az európai stratégiai beruházási 
szakpolitikai keret: magában foglalja a 
valamely tagállamban letelepedett és az 
Unióban működő olyan végső címzettek 
támogatását célzó stratégiai beruházásokat, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területek egyikén:

e) az európai stratégiai beruházási 
szakpolitikai keret: magában foglalja a 
valamely tagállamban letelepedett és az 
Unióban működő olyan végső címzettek 
támogatását célzó stratégiai beruházásokat, 
amelyek tevékenysége az Unió tagállamai 
számára stratégiai jelentőséggel bír, 
különös tekintettel a gazdaságélénkítésre 
és a fokozott ellenálló képességre a 
következő területek egyikén:

Or. it

Módosítás 350
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás és a 
polgári védelmi rendszer megerősítése;

i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök, egészségügyi felszerelések és 
védőeszközök gyártása és készleteinek 
felhalmozása, a válság szempontjából 
lényeges termékek fenntartható és etikus 
gyártásának, beszerzésének, kezelésének 
és nem kizárólagos engedélyezésének 
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elősegítése, más uniós eszközöket 
kiegészítve biztosítva ezeknek a 
megfizethetőségét, az egészségügyi 
válságkezelési kapacitás és a polgári 
védelmi rendszer megerősítése az 
egészségügyi veszélyhelyzetben 
létfontosságú termékek széles körű 
elérhetőségének és megfizethetőségének 
elve alapján;

Or. en

Módosítás 351
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás és a 
polgári védelmi rendszer megerősítése;

i. kritikus közegészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás, a 
közegészségügyi ellátó rendszerek és a 
polgári védelmi rendszer megerősítése;

Or. en

Módosítás 352
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás és a 
polgári védelmi rendszer megerősítése;

i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek és oltóanyagok, 
orvostechnikai eszközök és egészségügyi 
felszerelések gyártása és készleteinek 
felhalmozása, az egészségügyi 
válságkezelési kapacitás és a polgári 
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védelmi rendszer megerősítése;

Or. en

Módosítás 353
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. kritikus infrastruktúrák, fizikai 
vagy virtuális, beleértve az energia, a 
közlekedés, a környezet, az egészségügy, a 
biztonságos digitális kommunikáció, az 
5G, a dolgok internete, az online 
szolgáltatási platformok, a biztonságos 
felhőalapú számítástechnika, az 
adatfeldolgozás vagy -tárolás, a fizetési és 
pénzügyi infrastruktúra, az űrrepülés, a 
védelem, a kommunikáció, a média, az 
oktatás és képzés, a választási 
infrastruktúra és a különleges 
létesítmények területén kritikusként 
azonosított infrastrukturális elemeket, 
valamint az ilyen kritikus infrastruktúrák 
használatához elengedhetetlen földterületet 
és ingatlanokat;

ii. kritikus infrastruktúrák, fizikai 
vagy virtuális, beleértve az energia, a 
közlekedés, a környezet, az egészségügy, a 
biztonságos digitális kommunikáció, az 
5G, a dolgok internete, az online 
szolgáltatási platformok, a biztonságos 
felhőalapú számítástechnika, az 
adatfeldolgozás vagy -tárolás, a fizetési és 
pénzügyi infrastruktúra, az űrrepülés, a 
védelem, a kommunikáció, a média, az 
oktatás és képzés, a választási 
infrastruktúra és a különleges 
létesítmények területén kritikusként 
azonosított infrastrukturális elemeket, 
valamint az ilyen kritikus infrastruktúrák 
használatához elengedhetetlen földterületet 
és ingatlanokat; e kritikus infrastruktúrák 
esetében általánosan érvényesíteni kell a 
nemek közötti egyenlőséget, és biztosítani 
kell, hogy semmilyen torzítás ne 
érvényesüljön ezen infrastruktúrák 
megvalósítása során.

Or. en

Módosítás 354
Sabine Verheyen
a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. kritikus infrastruktúrák, fizikai 
vagy virtuális, beleértve az energia, a 
közlekedés, a környezet, az egészségügy, a 
biztonságos digitális kommunikáció, az 
5G, a dolgok internete, az online 
szolgáltatási platformok, a biztonságos 
felhőalapú számítástechnika, az 
adatfeldolgozás vagy -tárolás, a fizetési és 
pénzügyi infrastruktúra, az űrrepülés, a 
védelem, a kommunikáció, a média, az 
oktatás és képzés, a választási 
infrastruktúra és a különleges 
létesítmények területén kritikusként 
azonosított infrastrukturális elemeket, 
valamint az ilyen kritikus infrastruktúrák 
használatához elengedhetetlen földterületet 
és ingatlanokat;

ii. kritikus infrastruktúrák, fizikai 
vagy virtuális vagy szellemi tulajdonon 
alapuló, beleértve az energia, a 
közlekedés, a környezet, az egészségügy, a 
biztonságos digitális kommunikáció, az 
5G, a dolgok internete, az online 
szolgáltatási platformok, a biztonságos 
felhőalapú számítástechnika, az 
adatfeldolgozás vagy -tárolás, a fizetési és 
pénzügyi infrastruktúra, az űrrepülés, a 
védelem, a kommunikáció, a média, az 
audiovizuális tevékenységek, a kultúra és 
kreativitás, ezen belül a kulturális 
örökség, az oktatás és képzés, a választási 
infrastruktúra és a különleges 
létesítmények területén kritikusként 
azonosított infrastrukturális elemeket, 
valamint az ilyen kritikus infrastruktúrák 
használatához elengedhetetlen földterületet 
és ingatlanokat;

Or. en

Módosítás 355
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. kritikus infrastruktúrák, fizikai 
vagy virtuális, beleértve az energia, a 
közlekedés, a környezet, az egészségügy, a 
biztonságos digitális kommunikáció, az 
5G, a dolgok internete, az online 
szolgáltatási platformok, a biztonságos 
felhőalapú számítástechnika, az 
adatfeldolgozás vagy -tárolás, a fizetési és 
pénzügyi infrastruktúra, az űrrepülés, a 
védelem, a kommunikáció, a média, az 
oktatás és képzés, a választási 
infrastruktúra és a különleges 
létesítmények területén kritikusként 
azonosított infrastrukturális elemeket, 

ii. kritikus infrastruktúrák, fizikai 
vagy virtuális, beleértve az energia (a 
fosszilis tüzelőanyagokkal és az 
atomenergiával kapcsolatos 
tevékenységek kivételével), a közlekedés, a 
környezet, az egészségügy, a biztonságos 
digitális kommunikáció, az 5G, a dolgok 
internete, az online szolgáltatási 
platformok, a biztonságos felhőalapú 
számítástechnika, az adatfeldolgozás vagy 
-tárolás, a fizetési és pénzügyi 
infrastruktúra, az űrrepülés, a védelem, a 
kommunikáció, a média, az oktatás és 
képzés, a választási infrastruktúra és a 
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valamint az ilyen kritikus infrastruktúrák 
használatához elengedhetetlen földterületet 
és ingatlanokat;

különleges létesítmények területén 
kritikusként azonosított infrastrukturális 
elemeket, valamint az ilyen kritikus 
infrastruktúrák használatához 
elengedhetetlen földterületet és 
ingatlanokat;

Or. en

Módosítás 356
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. kritikus infrastruktúrák, fizikai 
vagy virtuális, beleértve az energia, a 
közlekedés, a környezet, az egészségügy, a 
biztonságos digitális kommunikáció, az 
5G, a dolgok internete, az online 
szolgáltatási platformok, a biztonságos 
felhőalapú számítástechnika, az 
adatfeldolgozás vagy -tárolás, a fizetési és 
pénzügyi infrastruktúra, az űrrepülés, a 
védelem, a kommunikáció, a média, az 
oktatás és képzés, a választási 
infrastruktúra és a különleges 
létesítmények területén kritikusként 
azonosított infrastrukturális elemeket, 
valamint az ilyen kritikus infrastruktúrák 
használatához elengedhetetlen földterületet 
és ingatlanokat;

ii. kritikus infrastruktúrák, fizikai 
vagy virtuális, beleértve az energia, a 
tömegközlekedés és az aktív mobilitás, a 
környezet, a vízellátás, az egészségügy, a 
biztonságos digitális kommunikáció és a 
hálózatok, a dolgok internete, az online 
szolgáltatási platformok, a biztonságos 
felhőalapú számítástechnika, az 
adatfeldolgozás vagy -tárolás, a fizetési és 
pénzügyi infrastruktúra, az űrrepülés, a 
biztonság, a kommunikáció, a média, az 
oktatás és képzés, a választási 
infrastruktúra és a különleges 
létesítmények területén kritikusként 
azonosított infrastrukturális elemeket, 
valamint az ilyen kritikus infrastruktúrák 
használatához elengedhetetlen földterületet 
és ingatlanokat;

Or. en

Módosítás 357
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. kritikus infrastruktúrák, fizikai 
vagy virtuális, beleértve az energia, a 
közlekedés, a környezet, az egészségügy, a 
biztonságos digitális kommunikáció, az 
5G, a dolgok internete, az online 
szolgáltatási platformok, a biztonságos 
felhőalapú számítástechnika, az 
adatfeldolgozás vagy -tárolás, a fizetési és 
pénzügyi infrastruktúra, az űrrepülés, a 
védelem, a kommunikáció, a média, az 
oktatás és képzés, a választási 
infrastruktúra és a különleges 
létesítmények területén kritikusként 
azonosított infrastrukturális elemeket, 
valamint az ilyen kritikus infrastruktúrák 
használatához elengedhetetlen földterületet 
és ingatlanokat;

ii. kritikus infrastruktúrák, fizikai 
vagy virtuális, beleértve az energia, a 
közlekedés, a környezet, az egészségügy, a 
biztonságos digitális kommunikáció, az 5G 
és a nagyon nagy sebességű és kapacitású 
hálózatok, a dolgok internete, az online 
szolgáltatási platformok, a biztonságos 
felhőalapú számítástechnika, az 
adatfeldolgozás vagy -tárolás, a fizetési és 
pénzügyi infrastruktúra, az űrrepülés, a 
védelem, a kommunikáció, a média, az 
oktatás és képzés, a választási 
infrastruktúra és a különleges 
létesítmények területén kritikusként 
azonosított infrastrukturális elemeket, 
valamint az ilyen kritikus infrastruktúrák 
használatához elengedhetetlen földterületet 
és ingatlanokat;

Or. en

Módosítás 358
Clotilde Armand

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. kritikus infrastruktúrák, fizikai 
vagy virtuális, beleértve az energia, a 
közlekedés, a környezet, az egészségügy, a 
biztonságos digitális kommunikáció, az 
5G, a dolgok internete, az online 
szolgáltatási platformok, a biztonságos 
felhőalapú számítástechnika, az 
adatfeldolgozás vagy -tárolás, a fizetési és 
pénzügyi infrastruktúra, az űrrepülés, a 
védelem, a kommunikáció, a média, az 
oktatás és képzés, a választási 
infrastruktúra és a különleges 
létesítmények területén kritikusként 
azonosított infrastrukturális elemeket, 
valamint az ilyen kritikus infrastruktúrák 
használatához elengedhetetlen földterületet 

ii. kritikus infrastruktúrák, fizikai 
vagy virtuális, beleértve az energia, a 
közlekedés, a környezet, a szeizmikus 
biztonság, az egészségügy, a biztonságos 
digitális kommunikáció, a dolgok internete, 
az online szolgáltatási platformok, a 
biztonságos felhőalapú számítástechnika, 
az adatfeldolgozás vagy -tárolás, a fizetési 
és pénzügyi infrastruktúra, az űrrepülés, a 
védelem, a kommunikáció, a média, az 
oktatás és képzés, a választási 
infrastruktúra és a különleges 
létesítmények területén kritikusként 
azonosított infrastrukturális elemeket, 
valamint az ilyen kritikus infrastruktúrák 
használatához elengedhetetlen földterületet 
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és ingatlanokat; és ingatlanokat;

Or. en

Módosítás 359
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. kritikus infrastruktúrák, fizikai 
vagy virtuális, beleértve az energia, a 
közlekedés, a környezet, az egészségügy, a 
biztonságos digitális kommunikáció, az 
5G, a dolgok internete, az online 
szolgáltatási platformok, a biztonságos 
felhőalapú számítástechnika, az 
adatfeldolgozás vagy -tárolás, a fizetési és 
pénzügyi infrastruktúra, az űrrepülés, a 
védelem, a kommunikáció, a média, az 
oktatás és képzés, a választási 
infrastruktúra és a különleges 
létesítmények területén kritikusként 
azonosított infrastrukturális elemeket, 
valamint az ilyen kritikus infrastruktúrák 
használatához elengedhetetlen földterületet 
és ingatlanokat;

ii. kritikus infrastruktúrák, fizikai 
vagy virtuális, beleértve az energia, a 
közlekedés, a környezet, az egészségügy, a 
biztonságos digitális kommunikáció, a 
dolgok internete, az online szolgáltatási 
platformok, a biztonságos felhőalapú 
számítástechnika, az adatfeldolgozás vagy 
-tárolás, a fizetési és pénzügyi 
infrastruktúra, az űrrepülés, a védelem, a 
kommunikáció, a média, az oktatás és 
képzés, a választási infrastruktúra és a 
különleges létesítmények területén 
kritikusként azonosított infrastrukturális 
elemeket, valamint az ilyen kritikus 
infrastruktúrák használatához 
elengedhetetlen földterületet és 
ingatlanokat;

Or. en

Módosítás 360
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a válságkockázatok esetén való 
reagáláshoz szükséges kritikus korai 
észlelési és koordinált intézményi és 
gazdasági reagálási képességek, valamint 
az alapvető köz- és magánintézmények és 
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-ágazatok számára az üzletmenet- és 
szolgáltatás-folytonossági megoldások 
előmozdítása;

Or. en

Módosítás 361
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. beruházások és technikai 
segítségnyújtás a vállalkozások, 
különösen a kkv-k, valamint a közösségek  
számára, értékláncaik és üzleti modelljeik 
ellenálló képességének növelése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 362
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iib. az épületek ágazatában 
végrehajtott döntő fontosságú felújítási 
célú beruházások és innovatív 
megoldások integrálása, hogy 2025-ig 
megvalósuljon a nettó nulla 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó 
célkitűzés és a rendkívül energiahatékony 
és klímasemleges épületszektor. 
Beruházások, amelyek akár 2 millió 
munkahely létrehozásához is 
hozzájárulnak az építőipari ágazatban, és 
az európai zöld megállapodás részeként 
elvezetnek a tiszta gazdasághoz;
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Or. en

Módosítás 363
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iib. stratégiai beruházás olyan, 
megújuló energiával kapcsolatos 
projektekbe, amelyek jelentősen 
hozzájárulhatnak az (EU) 2018/2001 
irányelvben és annak későbbi 
felülvizsgálatában meghatározott célok 
eléréséhez, mivel az összes uniós régió 
jelentős potenciállal rendelkezik a bőséges 
megújuló energiaforrások terén;

Or. en

Módosítás 364
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iic. a vállalkozás fellendítését, a 
magánszektor, ezen belül az induló 
vállalkozások és kkv-k fejlesztésének 
finanszírozását, a klaszterhálózatok és 
digitális innovációs központok bővítését, a 
privatizációs folyamatokat, a technológiai 
fejlődéshez való alkalmazkodást és a 
fenntartható ágazati fejlődést elősegítő 
feltételek támogatása;

Or. en
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Módosítás 365
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii d alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iid. beruházások és technikai 
segítségnyújtás a vállalkozói készségek 
előmozdítása, az új induló vállalkozások, 
kkv-k és családi vállalkozások létrehozása 
érdekében, amelyek diverzifikálni és 
bővíteni fogják a vállalkozói piacot; 
beruházások és technikai segítségnyújtás 
az egész kontinensen a klaszterhálózatok 
és digitális innovációs központok 
fejlesztése érdekében;

Or. en

Módosítás 366
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az ii. pont szerinti kritikus 
infrastruktúrák működtetéséhez és 
fenntartásához szükséges áruk és 
szolgáltatások nyújtása;

iii. az ii. pont szerinti kritikus 
infrastruktúrák működtetéséhez és 
fenntartásához szükséges know-how, áruk, 
technológiák és szolgáltatások nyújtása;

Or. en

Módosítás 367
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – iv alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás az Unió ipari jövője 
szempontjából stratégiai jelentőséggel bír, 
beleértve:

iv. Európa innovatív és fenntartható 
újraiparosításának előmozdítása a zöld és 
digitális Európára irányuló új ipari 
stratégiában leírt prioritásokkal és az ipari 
ökoszisztémákon alapuló fejlesztési 
modellel összhangban a kulcsfontosságú 
alap-, transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és készségek, valamint 
áttörést jelentő innovációk révén, ahol a 
beruházás az Unió ipari jövője 
szempontjából stratégiai jelentőséggel bír, 
beleértve a kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiákat és áttörést jelentő 
innovációkat, ahol a beruházás az Unió 
ipari jövője szempontjából stratégiai 
jelentőséggel bír, szem előtt tartva a 
méltányos átmenet elvét, beleértve:

Or. en

Módosítás 368
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – iv alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás az Unió ipari jövője 
szempontjából stratégiai jelentőséggel bír, 
beleértve:

iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és széleskörű társadalmi 
előnyökkel járó, áttörést jelentő szükséges 
innovációk, ahol a beruházás az Unió 
éghajlat-politikai és környezetvédelmi 
célkitűzéseinek megvalósítása és ipari 
alapjának fenntartható átalakítása 
szempontjából stratégiai jelentőséggel bír, 
beleértve:

Or. en

Módosítás 369
Bogdan Rzońca
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – iv alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás az Unió ipari jövője 
szempontjából stratégiai jelentőséggel bír, 
beleértve:

iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, fenntartható és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás az Unió ipari jövője 
szempontjából stratégiai jelentőséggel bír, 
beleértve:

Or. en

Módosítás 370
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – iv alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás az Unió ipari jövője 
szempontjából stratégiai jelentőséggel bír, 
beleértve:

iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás az Unió fenntartható 
jövője szempontjából stratégiai 
jelentőséggel bír, beleértve:

Or. en

Módosítás 371
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – iv alpont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a mesterséges intelligenciát, a 
blokkláncot, a szoftvereket, a robotikát, a 
félvezetőket, a mikroprocesszorokat, a 

a) az etikus mesterséges intelligenciát, 
a megosztott főkönyvi technológiákat, a 
szoftvereket, a robotikát, a félvezetőket, a 
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peremhálózati és felhőtechnológiát, a nagy 
teljesítményű számítástechnikát, a 
kiberbiztonságot, a kvantumtechnológiát, 
a fotonikát, az ipari biotechnológiát,

mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
fotonikát, az ipari biotechnológiát,

Or. en

Módosítás 372
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – iv alpont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megújulóenergia-technológiákat, 
az energiatárolási technológiákat, köztük 
az akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, ipari dekarbonizációs 
technológiákat, szén-dioxid-leválasztást és 
-tárolást, a körforgásos gazdaság 
technológiáit,

b) a megújulóenergia-technológiákat 
és az (EU) 2018/1999 rendelet 33. cikke 
szerinti uniós megújulóenergia-
finanszírozási mechanizmus keretében 
végrehajtott intézkedéseket, az 
energiatárolási technológiákat, köztük a 
fenntartható akkumulátorokat, a 
fenntartható közlekedési technológiákat, 
zöldhidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, ipari kibocsátásmentes 
technológiákat, a körforgásos gazdaság 
technológiáit;

Or. en

Módosítás 373
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – iv alpont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megújulóenergia-technológiákat, 
az energiatárolási technológiákat, köztük 
az akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, ipari dekarbonizációs 

b) az energiahatékonysági és 
megújulóenergia-technológiákat, az 
energiatárolási technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a megújuló 
energiaforrásokból nyert villamos 
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technológiákat, szén-dioxid-leválasztást és 
-tárolást, a körforgásos gazdaság 
technológiáit,

energiával előállított zöld hidrogént és 
üzemanyagcella-alkalmazásokat, ipari 
dekarbonizációs technológiákat, szén-
dioxid-leválasztást és -tárolást, a 
körforgásos gazdaság technológiáit,

Or. en

Módosítás 374
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – iv alpont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megújulóenergia-technológiákat, 
az energiatárolási technológiákat, köztük 
az akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, tisztahidrogén- 
és üzemanyagcella-alkalmazásokat, ipari 
dekarbonizációs technológiákat, szén-
dioxid-leválasztást és -tárolást, a 
körforgásos gazdaság technológiáit,

b) a megújulóenergia-technológiákat, 
az energiatárolási technológiákat, köztük 
az akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, tisztahidrogén- 
és üzemanyagcella-alkalmazásokat, ipari 
dekarbonizációs technológiákat, szén-
dioxid-leválasztást és -tárolást, a 
körforgásos gazdaság technológiáit és a 
nukleárisenergia-technológiákat,

Or. en

Módosítás 375
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – iv alpont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megújulóenergia-technológiákat, 
az energiatárolási technológiákat, köztük 
az akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, tisztahidrogén- 
és üzemanyagcella-alkalmazásokat, ipari 
dekarbonizációs technológiákat, szén-
dioxid-leválasztást és -tárolást, a 
körforgásos gazdaság technológiáit,

b) a megújulóenergia-technológiákat, 
az energiatárolási technológiákat, köztük 
az akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, ipari és az egész 
gazdaságot szolgáló dekarbonizációs 
technológiákat, a szén-dioxid-leválasztást 
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és -tárolást, a körforgásos gazdaság 
technológiáit,

Or. en

Módosítás 376
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az idegenforgalmi ágazatban 
alkalmazott technológiát, valamint a 
mezőgazdasági, erdészeti és vidéki 
területeken alkalmazott innovációt;

Or. it

Módosítás 377
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) fenntartható turizmus;

Or. en

Módosítás 378
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – v alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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v. az információs és kommunikációs 
technológiai alkatrészek és eszközök 
tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban;

v) az információs és kommunikációs 
technológiai alkatrészek és eszközök 
tömegtermelésére alkalmas újrafeldolgozó 
és gyártólétesítmények az EU-ban;

Or. en

Módosítás 379
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – vi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. a közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, beleértve az energiát, a 
nyersanyagokat vagy az 
élelmezésbiztonságot, tekintettel az 
erőforrás-hatékonyságra és a stratégiai 
értékláncok körforgásos jellegére;

vi. a közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, beleértve az energiát, a 
nyersanyagokat – kivéve ha azt már jogi 
előírások szabályozzák – vagy az 
élelmezésbiztonságot, tekintettel az 
erőforrások csökkent mértékű és 
hatékonyabb felhasználásának 
szükségességére és a stratégiai értékláncok 
körforgásos jellegére;

Or. en

Módosítás 380
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – vii alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii. az Unió és tagállamai biztonsága 
szempontjából kritikus technológiák és 
inputok, például a védelmi és az űrágazat, 
valamint a kiberbiztonság, továbbá a 
428/2009/EK tanácsi rendelet 2. cikkének 
1. pontjában meghatározott kettős 

vii. az Unió és tagállamai biztonsága 
szempontjából kritikus technológiák és 
inputok, például a biztonsági és az 
űrágazat, valamint a kiberbiztonság, 
továbbá a 428/2009/EK tanácsi rendelet 2. 
cikkének 1. pontjában meghatározott kettős 
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felhasználású termékek. felhasználású termékek polgári 
alkotóelemei vagy bármely későbbi 
felülvizsgálat és a kapcsolódó 
jogszabályok.

Or. en

Módosítás 381
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – vii alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Emellett a világűrrel, a védelemmel és a 
kiberbiztonsággal, valamint a kritikus 
ágazatokban tényleges és közvetlen 
biztonsági következményekkel járó egyedi 
projekttípusokkal kapcsolatos beruházások 
esetében az Unió és tagállamai 
biztonságának védelme érdekében a végső 
címzettek nem tartozhatnak harmadik 
ország vagy harmadik országbeli szervezet 
irányítása alá, és ügyvezető igazgatóságuk 
az Unióban van.

Emellett a világűrrel, a védelemmel és a 
kiberbiztonsággal, valamint a kritikus 
ágazatokban tényleges és közvetlen 
biztonsági következményekkel járó egyedi 
projekttípusokkal kapcsolatos beruházások 
esetében az Unió és tagállamai 
biztonságának védelme érdekében a végső 
címzettek nem tartozhatnak harmadik 
ország vagy harmadik országbeli szervezet 
irányítása alá, és ügyvezető igazgatóságuk 
az Unióban van. Ezeknek a 
beruházásoknak összhangban kell 
lenniük a nemek közötti egyenlőséggel és 
minden szinten elő kell mozdítaniuk azt.

Or. en

Módosítás 382
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – vii alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Emellett a világűrrel, a védelemmel és a 
kiberbiztonsággal, valamint a kritikus 
ágazatokban tényleges és közvetlen 

Emellett a világűrrel, a biztonsággal és a 
kiberbiztonsággal, valamint a kritikus 
ágazatokban tényleges és közvetlen 



PE657.232v01-00 298/400 AM\1212517HU.docx

HU

biztonsági következményekkel járó egyedi 
projekttípusokkal kapcsolatos beruházások 
esetében az Unió és tagállamai 
biztonságának védelme érdekében a végső 
címzettek nem tartozhatnak harmadik 
ország vagy harmadik országbeli szervezet 
irányítása alá, és ügyvezető igazgatóságuk 
az Unióban van.

biztonsági következményekkel járó egyedi 
projekttípusokkal kapcsolatos beruházások 
esetében az Unió és tagállamai 
biztonságának védelme érdekében a végső 
címzettek nem tartozhatnak harmadik 
ország vagy harmadik országbeli szervezet 
irányítása alá, és ügyvezető igazgatóságuk 
az Unióban van.

Or. en

Módosítás 383
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e keretbe tartozó finanszírozásnak és 
beruházásnak elsőbbséget kell adnia 
azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek 
rövid, közép- és hosszú távon 
hozzájárulnak az életek megmentéséhez, 
és legalább 25%-os részt kell rendelni az 
energiahatékonysági és megújuló 
energiával kapcsolatos projektekhez, 
valamint megfelelő támogatást kell 
biztosítani az éghajlati veszélyhelyzettel és 
a digitalizációval kapcsolatos kihívások 
kezeléséhez.

Or. en

Módosítás 384
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – vii alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányítóbizottság az esetleges 
alkalmazandó közrendi vagy biztonsági 

Nem jogosultak az e rendelet szerinti 
támogatásokra azok a tevékenységek, 
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szempontok fényében meghatározza az 
európai stratégiai beruházási kerethez 
tartozó egyéb területek végső címzettjeinek 
ellenőrzésével és ügyvezetésével, valamint 
a szóban forgó kerethez tartozó közvetítők 
ellenőrzésével kapcsolatban szükséges 
követelményeket.

amelyek:

a) nem összeegyeztethetők a Párizsi 
Megállapodás és az európai zöld 
megállapodás éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi célkitűzéseinek 
elérésével, nevezetesen a 2050-ig 
megvalósítandó klímasemlegesség 
célkitűzésével és az XXXX/XX rendelettel 
(az európai klímarendelet) összhangban 
kitűzött célokkal
b) nem felelnek meg a „jelentős károkozás 
elkerülése” kritériumának, amelyet a 
2020/852 rendelet [a fenntartható 
befektetések előmozdítását célzó keret 
létrehozásáról szóló rendelet (uniós 
taxonómia)] állapított meg
c) meghatározására olyan tagállamban 
kerül sor, amely megsérti az EUSZ 2. 
cikke szerinti jogállamiság elvét.
Az irányítóbizottság az esetleges 
alkalmazandó közrendi vagy biztonsági 
szempontok fényében meghatározza az 
európai stratégiai beruházási kerethez 
tartozó egyéb területek végső címzettjeinek 
ellenőrzésével és ügyvezetésével, valamint 
a szóban forgó kerethez tartozó közvetítők 
ellenőrzésével kapcsolatban szükséges 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 385
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – vii alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Az irányítóbizottság az esetleges 
alkalmazandó közrendi vagy biztonsági 
szempontok fényében meghatározza az 
európai stratégiai beruházási kerethez 
tartozó egyéb területek végső címzettjeinek 
ellenőrzésével és ügyvezetésével, valamint 
a szóban forgó kerethez tartozó közvetítők 
ellenőrzésével kapcsolatban szükséges 
követelményeket.

A nemek tekintetében kiegyensúlyozott 
irányítóbizottság az esetleges 
alkalmazandó közrendi vagy biztonsági 
szempontok fényében meghatározza az 
európai stratégiai beruházási kerethez 
tartozó egyéb területek végső címzettjeinek 
ellenőrzésével és ügyvezetésével, valamint 
a szóban forgó kerethez tartozó közvetítők 
ellenőrzésével kapcsolatban szükséges 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 386
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) Fizetőképesség-támogatási keret
i. Az uniós garancia felhasználható az 
EBB által alapoknak, 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.
ii. 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.
iii. Az alapok, különleges célú gazdasági 
egységek vagy a beruházási platformok 
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kereskedelmi feltételek mellett vagy az 
állami támogatási intézkedésekre 
vonatkozó ideiglenes keret 12 feltételei 
mellett nyújtanak finanszírozást, kellő 
figyelmet fordítva a Fizetőképesség-
támogatási Eszköz európai jellegére és az 
alapok és egyéb gazdasági egységek 
független kezelésére.
iv. Az alapok, különleges célú gazdasági 
egységek vagy beruházási platformok 
olyan kereskedelmi vezetéssel 
rendelkeznek, amely befektetési 
döntéseket hoz, vagy független vezetéssel, 
amely független a befektetőktől.
v. 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.
vi. Az ezen keret alapján végrehajtott 
műveleteket az EBB belső szabályaival és 
eljárásaival összhangban kell 
végrehajtani. A műveletek értékeléséhez 
szükséges minden lényeges információt az 
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irányítóbizottság és a beruházási bizottság 
tagjainak rendelkezésére kell bocsátani.
vii. Az EBB-garanciák vagy -beruházások 
árazása a 12. cikk alapján történik

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy az InvestEU hatodik kereteként előterjessze az Európai Bizottság 
által az ESBA keretében a Fizetőképesség-támogatási Eszköz útján javasolt intézkedést, 
valamint a költségvetési eszközökre vonatkozó javaslatot, amely az említett intézkedéshez 
kapcsolódott a jelenlegi többéves pénzügyi keretben. Nem szabad eltérni attól a szándéktól, 
hogy segítséget kell nyújtani a COVID-19 miatt fizetőképességi problémákkal szembesülő 
uniós vállalkozásoknak

Módosítás 387
Enikő Győri

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Méltányos átállási programot kell 
horizontálisan létrehozni valamennyi 
szakpolitikai keretben. A méltányos 
átállási program olyan beruházásokra 
terjed ki, amelyek az EU 2050-ig 
megvalósítandó klímasemlegességére és 
az Unió 2030-ra vonatkozó éghajlat-
politikai célja jelenleg érvényes 
változatának elérésére irányuló átállási 
folyamatból eredő társadalmi, gazdasági 
vagy környezeti kihívásokat kezelik, 
valamint a tagállamok által a rendelet [a 
Méltányos Átállást Támogató Alapról 
szóló rendelet] [7.] cikkének megfelelően 
kidolgozott, a méltányos átállásra 
vonatkozó tervben meghatározott régiók 
javára szolgálnak.

Or. en

Módosítás 388
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Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Méltányos átállási programot (a 
méltányos átállási mechanizmus második 
pillére) kell horizontálisan létrehozni 
valamennyi szakpolitikai keretben. Ez a 
program olyan beruházásokra terjed ki, 
amelyek az EU 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai céljának elérésére és az 
Unió 2050-ig megvalósítandó 
klímasemlegességére irányuló átállási 
folyamatból eredő társadalmi, gazdasági 
és környezeti kihívásokat kezelik.

Or. en

Módosítás 389
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Ebből a célból a Bizottság az 
InvestEU méltányos átállási programjáról 
és annak végrehajtási módjairól szóló 
szakasz beillesztésével frissíti az InvestEU 
beruházási iránymutatásait, amelyek 
megállapítják az InvestEU Alap révén 
támogatott beruházási műveletekre 
vonatkozó követelményeket.

Or. en

Módosítás 390
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a 23. cikkben említett 
beruházási bizottságnak előterjesztett 
finanszírozási vagy beruházási művelet 
több szakpolitikai kerethez tartozik, azt fő 
célkitűzése, illetőleg alprojektjei 
többségének fő célkitűzése alapján kell a 
megfelelő szakpolitikai kerethez rendelni, 
kivéve, ha a beruházási iránymutatás 
másként rendelkezik.

(2) Amennyiben a 23. cikkben említett 
beruházási bizottságnak előterjesztett 
finanszírozási vagy beruházási művelet 
több szakpolitikai kerethez tartozik, azt át 
kell világítani az uniós taxonómia 
vizsgálati kritériumai és különösen a 
jelentős károkozás elkerülését célzó elv 
szempontjából. A műveletet fő célkitűzése, 
illetőleg alprojektjei többségének fő 
célkitűzése alapján kell a megfelelő 
szakpolitikai kerethez rendelni, kivéve, ha 
a beruházási iránymutatás másként 
rendelkezik.

Or. en

Módosítás 391
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A finanszírozási és beruházási 
műveleteknek meg kell felelniük az 
(EU) 2020/852 rendelet 17. cikkében a 
jelentős károkozás elkerülésére 
vonatkozóan meghatározott 
követelménynek.

Or. en

Módosítás 392
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(3) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket át kell világítani annak 
megállapítása érdekében, hogy van-e 
környezeti, éghajlati vagy társadalmi 
hatásuk. Ha az említett műveleteknek van 
ilyen hatásuk, akkor éghajlat-politikai, 
környezeti és társadalmi fenntarthatósági 
vizsgálatnak kell alávetni azokat a káros 
hatások minimalizálása és az éghajlat-
politikai, környezeti és társadalmi előnyök 
maximalizálása érdekében. E célból a 
támogatást igénylő projektgazdáknak a (4) 
bekezdésben említett iránymutatás alapján 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk. Az 
iránymutatásban meghatározott 
méretkorlát alatti projekteket nem kell 
vizsgálni. Az éghajlat-politikai 
célkitűzésekkel össze nem egyeztethető 
projektek nem jogosultak az e rendelet 
szerinti támogatásokra. Amennyiben a 
végrehajtó partner következtetései szerint 
nincs szükség fenntarthatósági vizsgálat 
elvégzésére, e megállapítását indokolja a 
beruházási bizottság felé.

(3) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket át kell világítani annak 
megállapítása érdekében, hogy van-e 
környezeti vagy társadalmi hatásuk. Ha az 
említett műveleteknek van ilyen hatásuk, 
akkor környezeti és társadalmi 
fenntarthatósági vizsgálatnak kell alávetni 
azokat a káros hatások minimalizálása és 
az éghajlat-politikai, környezeti és 
társadalmi előnyök maximalizálása 
érdekében. E célból a támogatást igénylő 
projektgazdáknak a (4) bekezdésben 
említett iránymutatás alapján megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtaniuk. Amennyiben 
a végrehajtó partner következtetései szerint 
nincs szükség fenntarthatósági vizsgálat 
elvégzésére, e megállapítását indokolja a 
beruházási bizottság felé.

Or. en

Módosítás 393
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket át kell világítani annak 
megállapítása érdekében, hogy van-e 
környezeti, éghajlati vagy társadalmi 
hatásuk. Ha az említett műveleteknek van 
ilyen hatásuk, akkor éghajlat-politikai, 
környezeti és társadalmi fenntarthatósági 
vizsgálatnak kell alávetni azokat a káros 
hatások minimalizálása és az éghajlat-
politikai, környezeti és társadalmi előnyök 
maximalizálása érdekében. E célból a 

(3) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket át kell világítani annak 
megállapítása érdekében, hogy van-e 
környezeti, éghajlati vagy társadalmi 
hatásuk. Ha az említett műveleteknek van 
ilyen hatásuk, akkor éghajlat-politikai, 
környezeti és társadalmi fenntarthatósági 
vizsgálatnak kell alávetni azokat a káros 
hatások minimalizálása és az éghajlat-
politikai, környezeti és társadalmi előnyök 
maximalizálása érdekében. E célból a 
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támogatást igénylő projektgazdáknak a (4) 
bekezdésben említett iránymutatás alapján 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk. Az 
iránymutatásban meghatározott 
méretkorlát alatti projekteket nem kell 
vizsgálni. Az éghajlat-politikai 
célkitűzésekkel össze nem egyeztethető 
projektek nem jogosultak az e rendelet 
szerinti támogatásokra. Amennyiben a 
végrehajtó partner következtetései szerint 
nincs szükség fenntarthatósági vizsgálat 
elvégzésére, e megállapítását indokolja a 
beruházási bizottság felé.

támogatást igénylő projektgazdáknak a (4) 
bekezdésben említett iránymutatás alapján 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk. Az 
éghajlat-politikai célkitűzésekkel össze 
nem egyeztethető projektek nem jogosultak 
az e rendelet szerinti támogatásokra. 
Amennyiben a végrehajtó partner 
következtetései szerint nincs szükség 
fenntarthatósági vizsgálat elvégzésére, e 
megállapítását indokolja a beruházási 
bizottság felé. Ha a projekt több 
beavatkozási területre vonatkozik, és van 
legalább egy, az éghajlati célokkal 
összeegyeztethető beavatkozási területe, a 
projekt jogosultnak tekinthető az e 
rendeletben előírt támogatásra a fent 
említett összeegyeztethető beavatkozási 
terület tekintetében.

Or. it

Módosítás 394
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket át kell világítani annak 
megállapítása érdekében, hogy van-e 
környezeti, éghajlati vagy társadalmi 
hatásuk. Ha az említett műveleteknek van 
ilyen hatásuk, akkor éghajlat-politikai, 
környezeti és társadalmi fenntarthatósági 
vizsgálatnak kell alávetni azokat a káros 
hatások minimalizálása és az éghajlat-
politikai, környezeti és társadalmi előnyök 
maximalizálása érdekében. E célból a 
támogatást igénylő projektgazdáknak a (4) 
bekezdésben említett iránymutatás alapján 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk. Az 
iránymutatásban meghatározott méretkorlát 
alatti projekteket nem kell vizsgálni. Az 
éghajlat-politikai célkitűzésekkel össze 

(3) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket át kell világítani annak 
megállapítása érdekében, hogy van-e 
környezeti, éghajlati vagy társadalmi 
hatásuk, beleértve a nők és a férfiak 
munkaerőpiaci esélyegyenlőségére 
gyakorolt káros hatást is. Ha az említett 
műveleteknek van ilyen hatásuk, akkor 
éghajlat-politikai, környezeti és társadalmi 
fenntarthatósági vizsgálatnak kell alávetni 
azokat a káros hatások minimalizálása és 
az éghajlat-politikai, környezeti, a nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos és 
társadalmi előnyök maximalizálása 
érdekében. E célból a támogatást igénylő 
projektgazdáknak a (4) bekezdésben 
említett iránymutatás alapján megfelelő 



AM\1212517HU.docx 307/400 PE657.232v01-00

HU

nem egyeztethető projektek nem jogosultak 
az e rendelet szerinti támogatásokra. 
Amennyiben a végrehajtó partner 
következtetései szerint nincs szükség 
fenntarthatósági vizsgálat elvégzésére, e 
megállapítását indokolja a beruházási 
bizottság felé.

tájékoztatást kell nyújtaniuk. Az 
iránymutatásban meghatározott méretkorlát 
alatti projekteket nem kell vizsgálni. Az 
éghajlat-politikai célkitűzésekkel össze 
nem egyeztethető projektek nem jogosultak 
az e rendelet szerinti támogatásokra. 
Amennyiben a végrehajtó partner 
következtetései szerint nincs szükség 
fenntarthatósági vizsgálat elvégzésére, e 
megállapítását indokolja a beruházási 
bizottság felé.

Or. en

Módosítás 395
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket át kell világítani annak 
megállapítása érdekében, hogy van-e 
környezeti, éghajlati vagy társadalmi 
hatásuk. Ha az említett műveleteknek van 
ilyen hatásuk, akkor éghajlat-politikai, 
környezeti és társadalmi fenntarthatósági 
vizsgálatnak kell alávetni azokat a káros 
hatások minimalizálása és az éghajlat-
politikai, környezeti és társadalmi előnyök 
maximalizálása érdekében. E célból a 
támogatást igénylő projektgazdáknak a (4) 
bekezdésben említett iránymutatás alapján 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk. Az 
iránymutatásban meghatározott méretkorlát 
alatti projekteket nem kell vizsgálni. Az 
éghajlat-politikai célkitűzésekkel össze 
nem egyeztethető projektek nem jogosultak 
az e rendelet szerinti támogatásokra. 
Amennyiben a végrehajtó partner 
következtetései szerint nincs szükség 
fenntarthatósági vizsgálat elvégzésére, e 
megállapítását indokolja a beruházási 
bizottság felé.

(3) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket át kell világítani annak 
megállapítása érdekében, hogy van-e 
környezeti, éghajlati vagy társadalmi 
hatásuk. Ha az említett műveleteknek van 
ilyen hatásuk, akkor éghajlat-politikai, 
környezeti és társadalmi fenntarthatósági 
vizsgálatnak kell alávetni azokat a káros 
hatások megelőzése és az éghajlat-politikai, 
környezeti és társadalmi előnyök 
maximalizálása érdekében. E célból a 
támogatást igénylő projektgazdáknak a (4) 
bekezdésben említett iránymutatás alapján 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk. Az 
iránymutatásban meghatározott méretkorlát 
alatti projekteket nem kell vizsgálni. Az 
éghajlat-politikai és más környezetvédelmi 
célkitűzésekkel össze nem egyeztethető és 
az uniós taxonómiában megállapított 
kritériumoknak meg nem felelő projektek 
nem jogosultak az e rendelet szerinti 
támogatásokra. Amennyiben a végrehajtó 
partner következtetései szerint nincs 
szükség fenntarthatósági vizsgálat 
elvégzésére, e megállapítását indokolja a 
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beruházási bizottság felé.

Or. en

Módosítás 396
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket át kell világítani annak 
megállapítása érdekében, hogy van-e 
környezeti, éghajlati vagy társadalmi 
hatásuk. Ha az említett műveleteknek van 
ilyen hatásuk, akkor éghajlat-politikai, 
környezeti és társadalmi fenntarthatósági 
vizsgálatnak kell alávetni azokat a káros 
hatások minimalizálása és az éghajlat-
politikai, környezeti és társadalmi előnyök 
maximalizálása érdekében. E célból a 
támogatást igénylő projektgazdáknak a (4) 
bekezdésben említett iránymutatás alapján 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk. Az 
iránymutatásban meghatározott méretkorlát 
alatti projekteket nem kell vizsgálni. Az 
éghajlat-politikai célkitűzésekkel össze 
nem egyeztethető projektek nem jogosultak 
az e rendelet szerinti támogatásokra. 
Amennyiben a végrehajtó partner 
következtetései szerint nincs szükség 
fenntarthatósági vizsgálat elvégzésére, e 
megállapítását indokolja a beruházási 
bizottság felé.

(3) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket át kell világítani annak 
megállapítása érdekében, hogy van-e 
környezeti, éghajlati vagy társadalmi 
hatásuk. Ha az említett műveleteknek van 
ilyen hatásuk, akkor éghajlat-politikai, 
környezeti és társadalmi fenntarthatósági 
vizsgálatnak kell alávetni azokat a káros 
hatások minimalizálása és az éghajlat-
politikai, környezeti és társadalmi előnyök 
maximalizálása érdekében. E célból a 
támogatást igénylő projektgazdáknak a (4) 
bekezdésben említett iránymutatás alapján 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk. Az 
iránymutatásban meghatározott méretkorlát 
alatti projekteket nem kell vizsgálni. Az 
Unió éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi célkitűzéseivel össze 
nem egyeztethető projektek nem jogosultak 
az e rendelet szerinti támogatásokra. 
Amennyiben a végrehajtó partner 
következtetései szerint nincs szükség 
fenntarthatósági vizsgálat elvégzésére, e 
megállapítását indokolja a beruházási 
bizottság felé.

Or. en

Módosítás 397
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Rendeletre irányuló javaslat
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7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket át kell világítani annak 
megállapítása érdekében, hogy van-e 
környezeti, éghajlati vagy társadalmi 
hatásuk. Ha az említett műveleteknek van 
ilyen hatásuk, akkor éghajlat-politikai, 
környezeti és társadalmi fenntarthatósági 
vizsgálatnak kell alávetni azokat a káros 
hatások minimalizálása és az éghajlat-
politikai, környezeti és társadalmi előnyök 
maximalizálása érdekében. E célból a 
támogatást igénylő projektgazdáknak a (4) 
bekezdésben említett iránymutatás alapján 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk. Az 
iránymutatásban meghatározott méretkorlát 
alatti projekteket nem kell vizsgálni. Az 
éghajlat-politikai célkitűzésekkel össze 
nem egyeztethető projektek nem jogosultak 
az e rendelet szerinti támogatásokra. 
Amennyiben a végrehajtó partner 
következtetései szerint nincs szükség 
fenntarthatósági vizsgálat elvégzésére, e 
megállapítását indokolja a beruházási 
bizottság felé.

(3) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket át kell világítani annak 
megállapítása érdekében, hogy van-e 
környezeti, éghajlati vagy társadalmi 
hatásuk. Ha az említett műveleteknek van 
ilyen hatásuk, akkor éghajlat-politikai, 
környezeti és társadalmi fenntarthatósági 
vizsgálatnak kell alávetni azokat a káros 
hatások minimalizálása és az éghajlat-
politikai, környezeti és társadalmi előnyök 
maximalizálása érdekében. E célból a 
támogatást igénylő projektgazdáknak a (4) 
bekezdésben említett iránymutatás alapján 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk. Az 
iránymutatásban meghatározott méretkorlát 
alatti projekteket nem kell vizsgálni. Az 
éghajlat-politikai célkitűzésekkel és/vagy a 
társadalmi célkitűzésekkel össze nem 
egyeztethető projektek nem jogosultak az e 
rendelet szerinti támogatásokra. 
Amennyiben a végrehajtó partner 
következtetései szerint nincs szükség 
fenntarthatósági vizsgálat elvégzésére, e 
megállapítását indokolja a beruházási 
bizottság felé.

Or. en

Módosítás 398
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket át kell világítani annak 
megállapítása érdekében, hogy van-e 
környezeti, éghajlati vagy társadalmi 
hatásuk. Ha az említett műveleteknek van 
ilyen hatásuk, akkor éghajlat-politikai, 

(3) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket át kell világítani annak 
megállapítása érdekében, hogy van-e 
környezeti, éghajlati vagy társadalmi 
hatásuk. Ha az említett műveleteknek van 
ilyen hatásuk, akkor éghajlat-politikai, 



PE657.232v01-00 310/400 AM\1212517HU.docx

HU

környezeti és társadalmi fenntarthatósági 
vizsgálatnak kell alávetni azokat a káros 
hatások minimalizálása és az éghajlat-
politikai, környezeti és társadalmi előnyök 
maximalizálása érdekében. E célból a 
támogatást igénylő projektgazdáknak a (4) 
bekezdésben említett iránymutatás alapján 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk. Az 
iránymutatásban meghatározott méretkorlát 
alatti projekteket nem kell vizsgálni. Az 
éghajlat-politikai célkitűzésekkel össze 
nem egyeztethető projektek nem jogosultak 
az e rendelet szerinti támogatásokra. 
Amennyiben a végrehajtó partner 
következtetései szerint nincs szükség 
fenntarthatósági vizsgálat elvégzésére, e 
megállapítását indokolja a beruházási 
bizottság felé.

környezeti és társadalmi fenntarthatósági 
vizsgálatnak kell alávetni azokat a káros 
hatások minimalizálása és az éghajlat-
politikai, környezeti és társadalmi előnyök 
maximalizálása érdekében. E célból a 
támogatást igénylő projektgazdáknak a (4) 
bekezdésben említett iránymutatás alapján 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk. Az 
iránymutatásban meghatározott méretkorlát 
alatti projekteket nem kell vizsgálni. Az 
éghajlat-politikai és társadalmi 
célkitűzésekkel össze nem egyeztethető 
projektek nem jogosultak az e rendelet 
szerinti támogatásokra. Amennyiben a 
végrehajtó partner következtetései szerint 
nincs szükség fenntarthatósági vizsgálat 
elvégzésére, e megállapítását indokolja a 
beruházási bizottság felé.

Or. en

Módosítás 399
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Bizottság fenntarthatósági 
iránymutatást dolgoz ki, amely lehetővé 
teszi a következőket:

Or. it

Módosítás 400
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Bizottság fenntarthatósági 
iránymutatást dolgoz ki az uniós 
taxonómiáról szóló rendelettel és az Unió 
éghajlat-politikai, környezetvédelmi és 
társadalmi célkitűzéseivel és normáival 
összhangban, amely lehetővé teszi a 
következőket:

Or. en

Módosítás 401
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 402
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az alkalmazkodást illetően: az 
éghajlatváltozás esetleges kedvezőtlen 
hatásaival szembeni rezilienciának az 
éghajlattal szembeni sebezhetőség és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
kockázatok értékelése révén való 
biztosítása, adott esetben releváns 
alkalmazkodási intézkedések 

törölve
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végrehajtásával; az éghajlatváltozás 
hatásainak enyhítését illetően: az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
költségeinek és az éghajlatváltozás 
mérséklésére irányuló intézkedések 
kedvező hatásának figyelembevétele a 
költség-haszon elemzésben;

Or. en

Módosítás 403
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az alkalmazkodást illetően: az 
éghajlatváltozás esetleges kedvezőtlen 
hatásaival szembeni rezilienciának az 
éghajlattal szembeni sebezhetőség és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok 
értékelése révén való biztosítása, adott 
esetben releváns alkalmazkodási 
intézkedések végrehajtásával; az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítését 
illetően: az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
költségeinek és az éghajlatváltozás 
mérséklésére irányuló intézkedések 
kedvező hatásának figyelembevétele a 
költség-haszon elemzésben;

a) az alkalmazkodást illetően: az 
éghajlatváltozás esetleges kedvezőtlen 
hatásaival szembeni rezilienciának az 
éghajlattal szembeni sebezhetőség és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok 
értékelése révén való biztosítása, adott 
esetben releváns alkalmazkodási 
intézkedések végrehajtásával; az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítését 
illetően: az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
költségeinek és az éghajlatváltozás 
mérséklésére irányuló intézkedések 
kedvező hatásának figyelembevétele a 
költség-haszon elemzésben, beleértve 
azokat a tevékenységeket és 
intézkedéseket, amelyek csökkentik a 
munkaerőre gyakorolt hatást és megvédik 
a termelési átállások által hátrányosan 
érintett munkavállalókat;

Or. en

Módosítás 404
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Rendeletre irányuló javaslat
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7 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az alkalmazkodást illetően: az 
éghajlatváltozás esetleges kedvezőtlen 
hatásaival szembeni rezilienciának az 
éghajlattal szembeni sebezhetőség és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok 
értékelése révén való biztosítása, adott 
esetben releváns alkalmazkodási 
intézkedések végrehajtásával; az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítését 
illetően: az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
költségeinek és az éghajlatváltozás 
mérséklésére irányuló intézkedések 
kedvező hatásának figyelembevétele a 
költség-haszon elemzésben;

a) az alkalmazkodást illetően: az 
éghajlatváltozás esetleges kedvezőtlen 
hatásaival szembeni rezilienciának az 
éghajlattal szembeni sebezhetőség és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok 
értékelése révén való biztosítása, adott 
esetben releváns alkalmazkodási 
intézkedések végrehajtásával; az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítését 
illetően: az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
költségeinek és az éghajlatváltozás 
mérséklésére irányuló intézkedések 
kedvező hatásának figyelembevétele a 
költség-haszon elemzésben, beleértve 
azokat a tevékenységeket és 
intézkedéseket, amelyek csökkentik a 
munkaerőre gyakorolt hatást és megvédik 
a termelési átállások által hátrányosan 
érintett munkavállalókat;

Or. en

Módosítás 405
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az alkalmazkodást illetően: az 
éghajlatváltozás esetleges kedvezőtlen 
hatásaival szembeni rezilienciának az 
éghajlattal szembeni sebezhetőség és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok 
értékelése révén való biztosítása, adott 
esetben releváns alkalmazkodási 
intézkedések végrehajtásával; az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítését 
illetően: az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
költségeinek és az éghajlatváltozás 
mérséklésére irányuló intézkedések 
kedvező hatásának figyelembevétele a 

a) az alkalmazkodást illetően: az 
éghajlatváltozás esetleges kedvezőtlen 
hatásaival szembeni rezilienciának az 
éghajlattal szembeni sebezhetőség és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok 
értékelése révén való biztosítása, adott 
esetben releváns alkalmazkodási 
intézkedések végrehajtásával; az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítését 
illetően: az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
költségeinek transzformatív szén-dioxid-ár 
alkalmazásával történő figyelembevétele 
és az éghajlatváltozás mérséklésére 
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költség-haszon elemzésben; irányuló intézkedések kedvező hatásának 
figyelembevétele a költség-haszon 
elemzésben;

Or. en

Módosítás 406
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projektek által a természeti tőke 
alapvető elemeire, a levegőre, vízre, talajra 
és a biológiai sokféleségre gyakorolt 
összhatás figyelembevétele;

b) a projektek által a természeti tőke 
alapvető elemeire, a levegőre, vízre, talajra 
és a biológiai sokféleségre gyakorolt hatás 
minimálisra csökkentése;

Or. en

Módosítás 407
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a projektek értékelése az Unió 
2030-ra vonatkozó éghajlat- és 
energiapolitikai céljaihoz és a 2040-re 
legalább az Unióban megvalósítandó 
nulla nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
célkitűzéséhez való hozzájárulásuk 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 408
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a projektek társadalmi hatásának 
felmérése többek között a nemek közötti 
egyenlőség, egyes területek vagy 
népességcsoportok társadalmi befogadása, 
valamint olyan területek és ágazatok 
gazdasági fejlődése tekintetében, amelyek 
strukturális kihívásokkal, így például a 
gazdaság dekarbonizációjának 
szükségességével szembesülnek;

c) a projektek társadalmi hatásának 
felmérése többek között a nemek közötti 
egyenlőség, egyes területek vagy 
népességcsoportok társadalmi befogadása, 
valamint olyan területek és ágazatok 
gazdasági fejlődése tekintetében, amelyek 
strukturális kihívásokkal, így például a 
gazdaság dekarbonizációjának 
szükségességével szembesülnek; , 
beleértve azokat a tevékenységeket és 
intézkedéseket, amelyek csökkentik a 
munkaerőre gyakorolt hatást és megvédik 
a termelési átállások által hátrányosan 
érintett munkavállalókat;

Or. en

Módosítás 409
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a projektek társadalmi hatásának 
felmérése többek között a nemek közötti 
egyenlőség, egyes területek vagy 
népességcsoportok társadalmi befogadása, 
valamint olyan területek és ágazatok 
gazdasági fejlődése tekintetében, amelyek 
strukturális kihívásokkal, így például a 
gazdaság dekarbonizációjának 
szükségességével szembesülnek;

c) a projektek társadalmi hatásának 
felmérése többek között a nemek közötti 
egyenlőség, egyes területek vagy 
népességcsoportok társadalmi befogadása, 
valamint olyan területek és ágazatok 
gazdasági fejlődése tekintetében, amelyek 
strukturális kihívásokkal, így például a 
gazdaság dekarbonizációjának 
szükségességével szembesülnek, beleértve 
azokat a tevékenységeket és 
intézkedéseket, amelyek csökkentik a 
munkaerőre gyakorolt hatást és megvédik 
a termelési átállások által hátrányosan 
érintett munkavállalókat;
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Or. en

Módosítás 410
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a projektek társadalmi hatásának 
felmérése többek között a nemek közötti 
egyenlőség, egyes területek vagy 
népességcsoportok társadalmi befogadása, 
valamint olyan területek és ágazatok 
gazdasági fejlődése tekintetében, amelyek 
strukturális kihívásokkal, így például a 
gazdaság dekarbonizációjának 
szükségességével szembesülnek;

c) a projektek társadalmi hatásának 
felmérése többek között a nemek közötti 
egyenlőség a munkaerőpiacon, egyes 
területek vagy népességcsoportok 
társadalmi befogadása, valamint olyan 
területek és ágazatok gazdasági fejlődése 
tekintetében, amelyek strukturális 
kihívásokkal, így például a gazdaság 
dekarbonizációjának szükségességével 
szembesülnek;

Or. en

Módosítás 411
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a projektek társadalmi hatásának 
felmérése többek között a nemek közötti 
egyenlőség, egyes területek vagy 
népességcsoportok társadalmi befogadása, 
valamint olyan területek és ágazatok 
gazdasági fejlődése tekintetében, amelyek 
strukturális kihívásokkal, így például a 
gazdaság dekarbonizációjának 
szükségességével szembesülnek;

c) a projektek társadalmi hatásának 
felmérése egyes területek társadalmi 
befogadása, valamint olyan területek és 
ágazatok gazdasági fejlődése tekintetében, 
amelyek strukturális kihívásokkal, így 
például a gazdaság dekarbonizációjának 
szükségességével szembesülnek;

Or. en
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Módosítás 412
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az éghajlat-politikai célkitűzések 
elérésével össze nem egyeztethető 
projektek azonosítása;

törölve

Or. en

Módosítás 413
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az éghajlat-politikai célkitűzések 
elérésével össze nem egyeztethető 
projektek azonosítása;

d) az uniós taxonómia szerinti 
klímasemlegességi és más 
környezetvédelmi célkitűzések elérésével 
és a jelentős károkozás elkerülését célzó 
elvvel össze nem egyeztethető projektek 
azonosítása;

Or. en

Módosítás 414
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az éghajlat-politikai célkitűzések 
elérésével össze nem egyeztethető 
projektek azonosítása;

d) az Unió éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi célkitűzéseinek 
elérésével össze nem egyeztethető 
projektek;
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Or. en

Módosítás 415
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az éghajlat-politikai célkitűzések 
elérésével össze nem egyeztethető 
projektek azonosítása;

d) az éghajlat-politikai célkitűzések 
és/vagy a társadalmi célkitűzések 
elérésével össze nem egyeztethető 
projektek azonosítása;

Or. en

Módosítás 416
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az éghajlat-politikai célkitűzések 
elérésével össze nem egyeztethető 
projektek azonosítása;

d) az éghajlat-politikai és társadalmi 
célkitűzések elérésével össze nem 
egyeztethető projektek azonosítása;

Or. en

Módosítás 417
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a projektek értékelése a 
klímasemlegességre való átálláshoz való 
hozzájárulásuk szempontjából 
határidőkhöz kötött és tudományosan 
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megalapozott célok, köztük a 2030-ra 
vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai 
célok alapján;

Or. en

Módosítás 418
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításával, valamint a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítésének és a nemek 
közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezésnek az elvével össze 
nem egyeztethető projektek azonosítása;

Or. en

Módosítás 419
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A végrehajtó partnerek 
rendelkezésre bocsátják az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
célkitűzéseinek megvalósításához 
hozzájáruló beruházások nyomon 
követéséhez szükséges információkat a 
Bizottság által nyújtandó iránymutatás 
alapján.

(5) A végrehajtó partnerek 
rendelkezésre bocsátják az Unió 
környezetvédelmi célkitűzéseinek 
megvalósításához hozzájáruló beruházások 
nyomon követéséhez szükséges 
információkat a Bizottság által nyújtandó 
iránymutatás alapján.

Or. en
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Módosítás 420
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 7. cikk (4) bekezdésének 
alkalmazásában az Európai Bizottság 
által kidolgozott fenntarthatósági 
iránymutatásnak a taxonómiáról szóló 
rendelet által megállapított kritériumokon 
kell alapulniuk és összhangban kell 
lenniük az európai zöld megállapodás 
célkitűzéseivel.

Or. en

Módosítás 421
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A végrehajtó partnereknek azt kell 
célul kitűzniük, hogy a fenntartható 
infrastruktúrára vonatkozó szakpolitikai 
keretre irányuló beruházások legalább 
80%-át és az európai stratégiai beruházási 
szakpolitikai keret legalább 65%-át az 
Unió éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi célkitűzéseinek elérésére 
fordítják. A fenntartható infrastruktúrára 
vonatkozó szakpolitikai keretre irányuló 
beruházások legalább 30%-ának a 2030-
ig tartó időszakra szóló uniós 
biodiverzitási stratégia célkitűzésének és 
céljainak eléréséhez kell hozzájárulnia. 
Csak az (EU) 2020/852 rendelet keretében 
kidolgozott, vonatkozó technikai vizsgálati 
kritériumoknak megfelelő projektek 
vehetők figyelembe az azok kiadási 
célkitűzéseihez való hozzájáruláskor.
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Or. en

Indokolás

Ez a módosítás, különösen a második része a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós 
okok miatt szükséges, és elválaszthatatlanul kapcsolódik más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 422
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A végrehajtó partnereknek azt kell 
célul kitűzniük, hogy a fenntartható 
infrastruktúrára vonatkozó szakpolitikai 
keretre irányuló beruházások legalább 
100%-át és az európai stratégiai 
beruházási keret legalább 60%-át az Unió 
éghajlat-politikai és környezetvédelmi 
célkitűzéseinek elérésére fordítják, 
összhangban az uniós taxonómiával és a 
jelentős károkozás elkerülését célzó elvvel.

Or. en

Módosítás 423
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A végrehajtó partnereknek azt kell 
célul kitűzniük, hogy a fenntartható 
infrastruktúrára vonatkozó szakpolitikai 
keretre irányuló beruházások legalább 
50%-át az Unió éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi célkitűzéseinek elérésére 
fordítják.

Or. en
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Módosítás 424
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 425
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az InvestEU Alap által az Unió 
éghajlat-politikai és környezetvédelmi 
célkitűzéseinek eléréséhez nyújtott 
hozzájárulást a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról 
szóló rendeletben megállapított 
kritériumok alkalmazásával követik majd 
nyomon.

Or. en

Módosítás 426
Enikő Győri

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 33. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek az egyes 
szakpolitikai keretekre vonatkozó 
beruházási iránymutatás meghatározásával 
való kiegészítése céljából. A beruházási 
iránymutatást az EBB csoporttal és más 
lehetséges végrehajtó partnerekkel szoros 
párbeszédet folytatva kell elkészíteni.

(7) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 33. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek az egyes 
szakpolitikai keretekre, köztük a méltányos 
átállási programra vonatkozó beruházási 
iránymutatás meghatározásával való 
kiegészítése céljából. A beruházási 
iránymutatást az EBB csoporttal és más 
lehetséges végrehajtó partnerekkel szoros 
párbeszédet folytatva kell elkészíteni.

Or. en

Módosítás 427
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 33. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek az egyes 
szakpolitikai keretekre vonatkozó 
beruházási iránymutatás meghatározásával 
való kiegészítése céljából. A beruházási 
iránymutatást az EBB csoporttal és más 
lehetséges végrehajtó partnerekkel szoros 
párbeszédet folytatva kell elkészíteni.

(7) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 33. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek az egyes 
szakpolitikai keretekre, köztük a méltányos 
átállási programra vonatkozó beruházási 
iránymutatás meghatározásával való 
kiegészítése céljából. A beruházási 
iránymutatást az EBB csoporttal és más 
lehetséges végrehajtó partnerekkel szoros 
párbeszédet folytatva kell elkészíteni.

Or. en

Módosítás 428
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 8 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A beruházási iránymutatás a 
védelmi és az űrágazat, valamint a 
kiberbiztonság terén végrehajtott, az 
európai stratégiai beruházási kerethez 
tartozó finanszírozási és beruházási 
műveletek esetében korlátozásokat 
határozhat meg a szellemi 
tulajdonjogoknak a kritikus technológiák 
és az Unió és tagállamai biztonságának 
megóvásához szükséges technológiák 
számára történő átruházása és 
engedélyezése tekintetében.

(8) A beruházási iránymutatás a 
biztonsági és az űrágazat, valamint a 
kiberbiztonság terén végrehajtott, az 
európai stratégiai beruházási kerethez 
tartozó finanszírozási és beruházási 
műveletek esetében korlátozásokat 
határozhat meg a szellemi 
tulajdonjogoknak a kritikus technológiák 
és az Unió és tagállamai biztonságának 
megóvásához szükséges technológiák 
számára történő átruházása és 
engedélyezése tekintetében.

Or. en

Módosítás 429
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes tagállamok által az [szám 
[CPR]] rendelet [10. cikkének (1) 
bekezdése] szerint vagy az [szám [KAP-
stratégiai tervre vonatkozó]] rendelet [75. 
cikkének (1) bekezdése] szerint önkéntes 
alapon allokált összegeket a tagállami 
komponenshez tartozó uniós garanciának 
az érintett tagállamban végrehajtott 
finanszírozási és beruházási műveletek 
fedezésére szolgáló részének feltöltésére 
vagy a megosztott irányítás alá tartozó 
alapokból az InvestEU tanácsadó 
központhoz nyújtott esetleges 
hozzájárulásra kell felhasználni. Ezeket az 
összegeket a [szám [CPR]] rendelet 7. 
cikkében említett partnerségi 
megállapodásban és az InvestEU-hoz 
hozzájáruló programokban vagy KAP-
stratégiai tervben meghatározott 
szakpolitikai célkitűzések eléréséhez való 
hozzájárulásra kell felhasználni.

(1) Az egyes tagállamok által az [szám 
[CPR]] rendelet [10. cikkének (1) 
bekezdése] szerint vagy az [szám [KAP-
stratégiai tervre vonatkozó]] rendelet [75. 
cikkének (1) bekezdése] szerint önkéntes 
alapon vagy a [Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközről szóló] 
rendelet szerinti helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekben meghatározott 
vonatkozó intézkedések végrehajtásával 
összhangban allokált összegeket a 
tagállami komponenshez tartozó uniós 
garanciának az érintett tagállamban 
végrehajtott finanszírozási és beruházási 
műveletek fedezésére szolgáló részének 
feltöltésére vagy a megosztott irányítás alá 
tartozó alapokból vagy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében a 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervekben meghatározott vonatkozó 
intézkedések végrehajtásával összhangban 
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biztosított további hozzájárulásokból az 
InvestEU tanácsadó központhoz nyújtott 
esetleges hozzájárulásra kell felhasználni. 
Ezeket az összegeket a [szám [CPR]] 
rendelet 7. cikkében említett partnerségi 
megállapodásban és az InvestEU-hoz 
hozzájáruló programokban vagy KAP-
stratégiai tervben meghatározott 
szakpolitikai célkitűzések eléréséhez való 
hozzájárulásra kell felhasználni.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében források 
álljanak rendelkezésre a tagállami komponensekhez való hozzájáruláshoz, azokat a 
tagállamok helyreállítási és rezilienciaépítési terveiben és a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet célkitűzéseivel összhangban programozni kell

Módosítás 430
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam és a Bizottság a [CPR] rendelet 
9. cikkének (4) bekezdése szerinti 
partnerségi megállapodás, illetve a [CAP] 
rendelet szerinti KAP-stratégiai terv 
elfogadásáról szóló bizottsági határozatot 
követő négy hónapon belül, illetőleg a 
[CPR] rendelet 10. cikkének megfelelően a 
program, vagy a [CAP] rendelet 107. 
cikkének megfelelően a KAP-stratégiai 
terv módosítására vonatkozó bizottsági 
határozattal egyidejűleg megköti a 
hozzájárulási megállapodást, illetőleg 
módosítja azt.

A tagállam és a Bizottság a [CPR] rendelet 
9. cikkének (4) bekezdése szerinti 
partnerségi megállapodás, illetve a [CAP] 
rendelet szerinti KAP-stratégiai terv 
elfogadásáról szóló bizottsági határozatot 
követő két hónapon belül, illetőleg a [CPR] 
rendelet 10. cikkének megfelelően a 
program, vagy a [CAP] rendelet 107. 
cikkének megfelelően a KAP-stratégiai 
terv módosítására vonatkozó bizottsági 
határozattal egyidejűleg megköti a 
hozzájárulási megállapodást, illetőleg 
módosítja azt.

Or. en

Módosítás 431
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Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségvetési rendelet 211. cikkének (1) 
bekezdésétől eltérve, a tagállami 
komponenshez tartozó uniós garancia 
feltöltési rátáját 40 %-ban kell 
meghatározni, és az a felhasználandó 
pénzügyi termékek kockázatainak 
figyelembevétele céljából az egyes 
hozzájárulási megállapodásokban lefelé 
vagy felfelé módosítható.

A költségvetési rendelet 211. cikkének (1) 
bekezdését maradéktalanul be kell tartani.

Or. en

Módosítás 432
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségvetési rendelet 213. cikkének (4) 
bekezdésétől eltérve, az e cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában említett 
feltöltési szakaszt követően a tagállami 
komponenshez tartozó uniós garancia 
adott részének rendelkezésre állása során 
nem kerül sor évente feltöltésre.

A költségvetési rendelet 213. cikkének (4) 
bekezdését maradéktalanul be kell tartani.

Or. en

Módosítás 433
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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[...] törölve

Or. en

Módosítás 434
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a fizetőképesség-támogatási keret 
esetében

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy az InvestEU hatodik kereteként előterjessze az Európai Bizottság 
által az ESBA keretében a Fizetőképesség-támogatási Eszköz útján javasolt intézkedést, 
valamint a költségvetési eszközökre vonatkozó javaslatot, amely az említett intézkedéshez 
kapcsolódott a jelenlegi többéves pénzügyi keretben. Nem szabad eltérni attól a szándéktól, 
hogy segítséget kell nyújtani a COVID-19 miatt fizetőképességi problémákkal szembesülő 
uniós vállalkozásoknak

Módosítás 435
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében említett uniós komponens 
céljára biztosított uniós garancia 75 %-át, 
azaz 56 365 380 000 EUR-t az EBB 
csoport számára kell biztosítani. Az EBB 
csoportnak 9 418 270 000 EUR összegű 
összesített pénzügyi hozzájárulást kell 
biztosítania. Ezt a hozzájárulást olyan 
módon és formában kell biztosítani, amely 
elősegíti az InvestEU Alap végrehajtását és 
a 14. cikk (2) bekezdésében foglalt célok 

(4) A 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében említett uniós komponens 
céljára biztosított uniós garancia 70%-át, 
azaz 52 607 702 000 EUR-t az EBB 
csoport számára kell biztosítani. Az EBB 
csoportnak 9 418 270 000 EUR összegű 
összesített pénzügyi hozzájárulást kell 
biztosítania. Ezt a hozzájárulást olyan 
módon és formában kell biztosítani, amely 
elősegíti az InvestEU Alap végrehajtását és 
a 14. cikk (2) bekezdésében foglalt célok 
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megvalósítását. megvalósítását.

Or. en

Módosítás 436
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az uniós komponens céljára 
biztosított uniós garancia fennmaradó 
25 %-át más végrehajtó partnerek számára 
kell biztosítani, amelyeknek ugyancsak 
pénzügyi hozzájárulást kell nyújtaniuk a 
garanciamegállapodásokban 
meghatározandó összegben.

(5) Az uniós komponens céljára 
biztosított uniós garancia fennmaradó 
30%-át más végrehajtó partnerek számára 
kell biztosítani, amelyeknek ugyancsak 
pénzügyi hozzájárulást kell nyújtaniuk a 
garanciamegállapodásokban 
meghatározandó összegben.

Or. en

Módosítás 437
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amennyiben a szándéknyilatkozati 
felhívás során más végrehajtó partnerek 
részéről jelentős érdeklődés mutatkozik, 
amely meghaladja az uniós garancia 
fennmaradó 30%-át, a Bizottság 
forrásokat csoportosíthat át az említett 
végrehajtó partnereknek történő 
garancianyújtáshoz.

Or. en

Módosítás 438
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
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a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 4. cikk (2) bekezdésének első és 
második albekezdésében említett uniós 
garanciából támogatás azonban csak az 
[EURI] rendelet 4. cikkének (6) 
bekezdésében említett feltételek alapján 
biztosítható. Egyéb esetekben az e rendelet 
hatálya alá tartozó finanszírozási és 
beruházási műveletekhez uniós garanciából 
biztosított támogatás a 2027. december 31-
ig tartó beruházási időszakra nyújtható.

(7) A 4. cikk (2) bekezdésének első és 
második albekezdésében említett uniós 
garanciából támogatás azonban csak azzal 
a feltétellel biztosítható, hogy a Bizottság 
az [EURI] rendelet 4. cikkének (6) 
bekezdésében említett határidőn belül 
garanciamegállapodást kötött a 
végrehajtó partnerrel. Egyéb esetekben az 
e rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási 
és beruházási műveletekhez uniós 
garanciából biztosított támogatás a 2027. 
december 31-ig tartó beruházási időszakra 
nyújtható.

Or. en

Módosítás 439
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végrehajtó partner és a végső címzett, 
illetve a pénzügyi közvetítő vagy a 15. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában említett 
egyéb szervezet közötti, a 4. cikk (2) 
bekezdésének első és második 
albekezdésében említett uniós garancia 
keretében kötött szerződéseket a 
vonatkozó finanszírozási vagy beruházási 
művelet végrehajtó partner általi 
jóváhagyását követő egy éven belül kell 
aláírni. Egyéb esetekben a végrehajtó 
partner és a végső címzett, illetve a 
pénzügyi közvetítő vagy a 15. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett egyéb 
szervezet közötti szerződéseket 2028. 

A végrehajtó partner és a végső címzett, 
illetve a pénzügyi közvetítő vagy a 15. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában említett 
egyéb szervezet közötti szerződéseket 
2028. december 31-ig kell aláírni.
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december 31-ig kell aláírni.

Or. en

Módosítás 440
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Összeegyeztethetők a nemek 
közötti egyenlőségre, a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezésre és a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítésére vonatkozó 
iránymutatásokkal.

Or. en

Módosítás 441
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) összhangban vannak az uniós 
taxonómiával és a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvvel;

Or. en

Módosítás 442
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Unión belüli, vagy a 
tagállamhoz kapcsolódó, az EUMSZ II. 
mellékletében meghatározott tengerentúli 
országban vagy területen található 
projektek mellett az InvestEU Alapból a 
következő projektekhez és műveletekhez 
lehet támogatást nyújtani az európai 
stratégiai beruházási kerettől eltérő 
keretekhez tartozó finanszírozási és 
beruházási műveletek révén:

(2) Az Unión belüli, vagy a 
tagállamhoz kapcsolódó, az EUMSZ II. 
mellékletében meghatározott tengerentúli 
országban vagy területen található 
projektek mellett az InvestEU Alapból a 
következő projektekhez és műveletekhez 
lehet támogatást nyújtani az európai 
stratégiai beruházási kerettől eltérő 
keretekhez vagy a Fizetőképesség-
támogatási Eszközhöz tartozó 
finanszírozási és beruházási műveletek 
révén:

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy az InvestEU hatodik kereteként előterjessze az Európai Bizottság 
által az ESBA keretében a Fizetőképesség-támogatási Eszköz útján javasolt intézkedést, 
valamint a költségvetési eszközökre vonatkozó javaslatot, amely az említett intézkedéshez 
kapcsolódott a jelenlegi többéves pénzügyi keretben. Nem szabad eltérni attól a szándéktól, 
hogy segítséget kell nyújtani a COVID-19 miatt fizetőképességi problémákkal szembesülő 
uniós vállalkozásoknak

Módosítás 443
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy vagy több tagállamban 
található vagy ott letelepedett jogalanyok 
részvételével létrejött projektek, amelyek 
egy vagy több harmadik országot – 
ideértve a csatlakozó országokat, a 
tagjelölt országokat és potenciális 
tagjelölteket, az európai 
szomszédságpolitika, az EGT vagy az 
EFTA hatálya alá tartozó országokat –, az 
EUMSZ II. mellékletében meghatározott 
valamely tengerentúli országot vagy 
területet, vagy valamely társult harmadik 
országot érintenek, függetlenül attól, hogy 

a) egy vagy több tagállamban 
található vagy ott letelepedett jogalanyok 
részvételével létrejött projektek, amelyek 
az EUMSZ II. mellékletében 
meghatározott valamely tengerentúli 
országot vagy területet érintenek;
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az említett harmadik országokban, illetve 
tengerentúli országokban vagy területeken 
található-e partner;

Or. en

Módosítás 444
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 5. cikkben említett, egy adott 
pénzügyi termékhez már korábban is 
hozzájáruló harmadik országokban 
végrehajtott finanszírozási és beruházási 
műveletek.

törölve

Or. en

Módosítás 445
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az InvestEU Alapból támogatás 
nyújtható olyan finanszírozási és 
beruházási műveletekhez, amelyek a 
következő országok vagy területek 
valamelyikében letelepedett jogi személy 
végső címzetteknek biztosítanak 
finanszírozást:

(3) Az InvestEU Alapból támogatás 
csak olyan finanszírozási és beruházási 
műveletekhez nyújtható, amelyek 
valamely tagállamban letelepedett jogi 
személy végső címzetteknek biztosítanak 
finanszírozást:

Or. en

Módosítás 446
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Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 5. cikkel összhangban az 
InvestEU programhoz társult harmadik 
ország;

törölve

Or. en

Módosítás 447
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) adott esetben a (2) bekezdés a) 
pontjában említett harmadik ország;

törölve

Or. en

Módosítás 448
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) egyéb harmadik országok, 
amennyiben erre egy az a), b) vagy c) 
pontban említett országban vagy területen 
végrehajtandó projekt finanszírozásához 
szükség van.

törölve

Or. en
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Módosítás 449
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés ellenére az európai 
stratégiai beruházási keret kapcsán a 
végső címzettek és a közvetítők olyan jogi 
személyek, amelyek teljesítik a 7. cikk (1) 
bekezdése e) pontjának bevezető 
mondatában és második albekezdésében 
meghatározott követelményeket, és 
megfelelnek a harmadik albekezdésének.

Az első albekezdés ellenére vállalkozások 
csak akkor részesülhetnek InvestEU-
támogatásban, ha a garancia időtartama 
alatt nem fizetnek osztalékot, nem 
teljesítenek nem kötelező kamatszelvény-
kifizetést és nem vásárolnak vissza 
részvényeket.

Ezek a vállalkozások emellett biztosítják, 
hogy az InvestEU-támogatásban részesülő 
kedvezményezett bármely vezetőségi 
tagjának javadalmazása ne haladja meg 
az adott tag 2019. december 31-én 
érvényes javadalmazásának rögzített 
részét. Az e támogatás nyújtását követően 
a vezetőség tagjává váló személyek 
esetében az alkalmazandó korlát a 2019. 
december 31-én érvényes vezetői 
javadalmazások közül a legalacsonyabb 
rögzített javadalmazás. Bónuszok, illetve 
egyéb változó vagy hasonló díjazási 
elemek semmilyen körülmények között 
nem fizethetők.

Or. en

Módosítás 450
Enikő Győri

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Méltányos Átállást Támogató Alapból 
vagy a méltányos átállást támogató 
mechanizmus keretében biztosított 
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közszektor-hitelezési eszközből nyújtott 
támogatásban részesülő beruházások 
jogosultak a 7. cikk (1a) bekezdése szerinti 
finanszírozásra, ha a fent említett 
eszközökből nyújtott támogatás nem 
haladja meg a teljes beruházás 50%-át.

Or. en

Indokolás

Fontos a méltányos átállást támogató mechanizmus három pillére közötti szinergiák 
létrehozása. Annak lehetővé tétele, hogy a Méltányos Átállást Támogató Alap és a harmadik 
pillér által finanszírozott projektek finanszírozásban részesüljenek a méltányos átállási 
programból, növelheti a méltányos átállást támogató mechanizmus hatását a méltányos 
átállás által érintett régiókban, mivel azok felhasználhatják a projekteket arra, hogy a 
méltányos átállási program segítségével beruházásokat ösztönözzenek.

Módosítás 451
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy az InvestEU hatodik kereteként előterjessze az Európai Bizottság 
által az ESBA keretében a Fizetőképesség-támogatási Eszköz útján javasolt intézkedést, 
valamint a költségvetési eszközökre vonatkozó javaslatot, amely az említett intézkedéshez 
kapcsolódott a jelenlegi többéves pénzügyi keretben. Nem szabad eltérni attól a szándéktól, 
hogy segítséget kell nyújtani a COVID-19 miatt fizetőképességi problémákkal szembesülő 
uniós vállalkozásoknak

Módosítás 452
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Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hitelek, garanciák, 
viszontgaranciák, tőkepiaci eszközök, 
bármely más finanszírozási forma vagy 
hitelminőség-javítás – beleértve az 
alárendelt kölcsönöket –, valamint 
sajáttőke- vagy kvázisajáttőke-
befektetések, amelyeket pénzügyi 
közvetítők, alapok, befektetési platformok 
vagy más gazdasági egységek közvetlenül 
vagy közvetve biztosítanak, és amelyek 
továbbítandók a végső címzettekhez;

a) hitelek, garanciák, 
viszontgaranciák, tőkepiaci eszközök, 
bármely más finanszírozási forma vagy 
hitelminőség-javítás – beleértve a hibrid 
adósságeszközöket és az alárendelt 
kölcsönöket –, valamint sajáttőke-, 
átválthatórészvény- vagy kvázisajáttőke-
befektetések, amelyeket pénzügyi 
közvetítők, alapok, befektetési platformok 
vagy más gazdasági egységek közvetlenül 
vagy közvetve biztosítanak, és amelyek 
továbbítandók a végső címzettekhez;

Or. en

Indokolás

Bár erről a szövegrészről már megegyezés született a Tanáccsal, ez a módosítás az előadók 
által a fizetőképesség-támogatási aktával kapcsolatosan alkalmazott megközelítést tükrözi

Módosítás 453
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hitelek, garanciák, 
viszontgaranciák, tőkepiaci eszközök, 
bármely más finanszírozási forma vagy 
hitelminőség-javítás – beleértve az 
alárendelt kölcsönöket –, valamint 
sajáttőke- vagy kvázisajáttőke-
befektetések, amelyeket pénzügyi 
közvetítők, alapok, befektetési platformok 
vagy más gazdasági egységek közvetlenül 
vagy közvetve biztosítanak, és amelyek 
továbbítandók a végső címzettekhez;

a) hitelek, garanciák, 
viszontgaranciák, valamint sajáttőke-
befektetések, amelyeket pénzügyi 
közvetítők, alapok, befektetési platformok 
vagy más gazdasági egységek közvetlenül 
vagy közvetve biztosítanak, és amelyek 
továbbítandók a végső címzettekhez; a 
kvázi-sajáttőke és az 
adósságfinanszírozási programok nem 
tartoznak a keret hatálya alá és tilosak.
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Or. en

Módosítás 454
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A fizetőképesség-támogatási 
kerethez tartozó jogosult eszközök a 3. 
cikk (2) bekezdésének f) pontjában 
említett vállalkozások számára 
tulajdonviszonyt, illetve részben 
tulajdonviszonyt megtestesítő befektetés 
biztosítását eredményezik.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy az InvestEU hatodik kereteként előterjessze az Európai Bizottság 
által az ESBA keretében a Fizetőképesség-támogatási Eszköz útján javasolt intézkedést, 
valamint a költségvetési eszközökre vonatkozó javaslatot, amely az említett intézkedéshez 
kapcsolódott a jelenlegi többéves pénzügyi keretben. Nem szabad eltérni attól a szándéktól, 
hogy segítséget kell nyújtani a COVID-19 miatt fizetőképességi problémákkal szembesülő 
uniós vállalkozásoknak

Módosítás 455
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A fizetőképesség-támogatási 
kerethez tartozó közvetítőknek valamely 
tagállamban letelepedettnek kell lenniük 
és az Unióban kell működniük. Az 
irányítóbizottság az alkalmazandó 
közrendi vagy biztonsági szempontok 
fényében meghatározza a közvetítők 
(alapok, különleges célú gazdasági 
egységek és egyebek) ellenőrzésével 



PE657.232v01-00 338/400 AM\1212517HU.docx

HU

kapcsolatban szükséges követelményeket.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy az InvestEU hatodik kereteként előterjessze az Európai Bizottság 
által az ESBA keretében a Fizetőképesség-támogatási Eszköz útján javasolt intézkedést, 
valamint a költségvetési eszközökre vonatkozó javaslatot, amely az említett intézkedéshez 
kapcsolódott a jelenlegi többéves pénzügyi keretben. Nem szabad eltérni attól a szándéktól, 
hogy segítséget kell nyújtani a COVID-19 miatt fizetőképességi problémákkal szembesülő 
uniós vállalkozásoknak

Módosítás 456
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 15. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett hitelviszonyt 
megtestesítő instrumentumok esetében:

törölve

i. a tőkeösszeg és a végrehajtó partner 
számára esedékes, de a nemteljesítési 
esemény bekövetkeztét megelőzően be 
nem folyt összes kamat és összeg a 
finanszírozási műveletek feltételeinek 
megfelelően;
ii. adósságátütemezésből eredő 
veszteségek;
iii. az eurótól eltérő pénznemek árfolyam-
ingadozásaiból eredő veszteségek olyan 
piacokon, ahol korlátozottak a 
lehetőségek hosszú futamidejű fedezeti 
ügyletekre;

Or. en

Módosítás 457
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
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18 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 15. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett sajáttőke- vagy 
kvázisajáttőke-befektetések esetében: a 
befektetett összegek és a kapcsolódó 
finanszírozási költségek és az eurótól eltérő 
pénznemek árfolyam-ingadozásaiból eredő 
veszteségek;

b) a 15. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett sajáttőke-befektetések 
esetében: a befektetett összegek és a 
kapcsolódó finanszírozási költségek és az 
eurótól eltérő pénznemek árfolyam-
ingadozásaiból eredő veszteségek;

Or. en

Módosítás 458
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés a) pontja i. alpontjának 
alkalmazásában az alárendelt kölcsönök 
esetében a halasztás, csökkentés vagy az 
előírt exit nemteljesítési eseménynek 
tekintendő.

törölve

Or. en

Módosítás 459
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot és a 20. cikk alapján 
létrehozott irányítóbizottságot tanácsadó 
testület segíti.

(1) A Bizottságot és a 20. cikk alapján 
létrehozott irányítóbizottságot tanácsadó 
testület segíti, amelynek tagjai 
javadalmazás nélkül vesznek részt a 
munkában.
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Or. it

Módosítás 460
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tanácsadó testületnek törekednie 
kell a nemek közötti egyensúly 
biztosítására, és a következő tagokból kell 
állnia:

(2) A tanácsadó testületnek biztosítania 
kell az alulreprezentált nem legalább 
40%-ának megfelelő, nemek közötti 
minimális egyensúlyt, és a következő 
tagokból kell állnia:

Or. en

Módosítás 461
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tanácsadó testületnek törekednie 
kell a nemek közötti egyensúly 
biztosítására, és a következő tagokból kell 
állnia:

(2) A tanácsadó testületnek biztosítania 
kell a nemek közötti egyensúlyt, és a 
következő tagokból kell állnia:

Or. en

Módosítás 462
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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da) Az Európai Bizottság annak a 
szervezetnek a javaslata alapján, 
amelynek képviselője felvételt nyert a 
tanácsadó testületbe, kijelölheti az európai 
szociális partnerek munkaerőoldalra 
korlátozott, szavazati joggal nem 
rendelkező képviselőjét.

Or. en

Módosítás 463
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Bizottság annak a 
szervezetnek a javaslata alapján, 
amelynek képviselője felvételt nyert a 
tanácsadó testületbe, kijelölheti az európai 
szociális partnerek munkaerőoldalra 
korlátozott, szavazati joggal nem 
rendelkező képviselőjét.

Or. en

Módosítás 464
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 8 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tanácsadó testület üléseinek 
részletes jegyzőkönyvét a tanácsadó 
testület általi jóváhagyást követően a 
lehető leghamarabb közzé kell tenni.

(8) A tanácsadó testület üléseinek 
részletes jegyzőkönyvét a tanácsadó 
testület általi jóváhagyást követően 
haladéktalanul közzé kell tenni.

Or. it
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Módosítás 465
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Létre kell hozni az InvestEU 
program irányítóbizottságát. Az 
irányítóbizottság a Bizottság négy 
képviselőjéből, az EBB csoport három 
képviselőjéből és az EBB csoporton kívüli 
végrehajtó partnerek két képviselőjéből, 
valamint egy, az Európai Parlament által 
kijelölt, szavazati joggal nem rendelkező 
szakértőből áll. Az Európai Parlament által 
kijelölt, szavazati joggal nem rendelkező 
szakértő nem kérhet vagy fogadhat el 
utasításokat uniós intézményektől, 
szervektől, hivataloktól vagy 
ügynökségektől, a tagállamok 
kormányaitól, vagy bármely egyéb közjogi 
vagy magánjogi szervezettől, és teljesen 
függetlenül kell eljárnia. A szakértőnek 
pártatlanul és az InvestEU Alap érdekeit 
szem előtt tartva kell ellátnia a feladatait.

(1) Létre kell hozni az InvestEU 
program irányítóbizottságát. Az 
irányítóbizottság a Bizottság négy 
képviselőjéből, az EBB csoport három 
képviselőjéből és az EBB csoporton kívüli 
végrehajtó partnerek két képviselőjéből, 
valamint egy, az Európai Parlament által 
kijelölt, szavazati joggal nem rendelkező 
szakértőből áll, és biztosítani kell, hogy az 
irányítóbizottság egészének összetétele a 
nemek tekintetében kiegyensúlyozott 
legyen. Az Európai Parlament által kijelölt, 
szavazati joggal nem rendelkező szakértő 
nem kérhet vagy fogadhat el utasításokat 
uniós intézményektől, szervektől, 
hivataloktól vagy ügynökségektől, a 
tagállamok kormányaitól, vagy bármely 
egyéb közjogi vagy magánjogi 
szervezettől, és teljesen függetlenül kell 
eljárnia. A szakértőnek pártatlanul és az 
InvestEU Alap érdekeit szem előtt tartva 
kell ellátnia a feladatait.

Or. en

Módosítás 466
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) stratégiai és operatív iránymutatást 
nyújt a végrehajtó partnerek számára, 

a) a 19. cikk (6) bekezdésében 
említett összetételű Tanácsadó Bizottság 
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beleértve a pénzügyi termékek 
kialakítására és az InvestEU Alap 
működéséhez szükséges egyéb működési 
politikákra és eljárásokra vonatkozó 
iránymutatást is;

tagországainak képviselőivel folytatott 
rendszeres konzultációt követően stratégiai 
és operatív iránymutatást nyújt a 
végrehajtó partnerek számára, beleértve a 
pénzügyi termékek kialakítására és az 
InvestEU Alap működéséhez szükséges 
egyéb működési politikákra és eljárásokra 
vonatkozó iránymutatást is;

Or. it

Módosítás 467
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az I. melléklet 6. szakaszának d) 
pontjában említett iránymutatás 
meghatározása.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy az InvestEU hatodik kereteként előterjessze az Európai Bizottság 
által az ESBA keretében a Fizetőképesség-támogatási Eszköz útján javasolt intézkedést, 
valamint a költségvetési eszközökre vonatkozó javaslatot, amely az említett intézkedéshez 
kapcsolódott a jelenlegi többéves pénzügyi keretben. Nem szabad eltérni attól a szándéktól, 
hogy segítséget kell nyújtani a COVID-19 miatt fizetőképességi problémákkal szembesülő 
uniós vállalkozásoknak

Módosítás 468
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a javasolt finanszírozási és 
beruházási művelet leírása;

a) a javasolt finanszírozási és 
beruházási művelet és annak leírása, hogy 
az hogyan felel meg az uniós 
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taxonómiának és a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvnek;

Or. en

Módosítás 469
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a javasolt művelet hogyan járul 
hozzá az uniós szakpolitikai 
célkitűzésekhez;

b) a javasolt művelet hogyan járul 
hozzá az uniós szakpolitikai 
célkitűzésekhez, különösen a 
klímasemlegességre való átálláshoz, 
határidőkhöz kötött és tudományosan 
megalapozott célok alapján, valamint a 
zöld megállapodás célkitűzéseihez és más 
fenntarthatósági célkitűzésekhez.

Or. en

Módosítás 470
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a beruházás hatása; f) a beruházás gazdasági, társadalmi, 
regionális és környezeti hatása, különös 
tekintettel a munkahelyteremtésre és a 
fenntarthatóságra;

Or. en

Módosítás 471
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq



AM\1212517HU.docx 345/400 PE657.232v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a beruházás hatása; f) a beruházás hatása, különös 
tekintettel a munkahelyteremtésre és a 
fenntarthatóságra;

Or. en

Módosítás 472
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a beruházás hatása; f) a beruházás hatása, a környezetre 
gyakorolt hatást is beleértve;

Or. en

Módosítás 473
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a fenntarthatósággal kapcsolatos 
közzétételekről szóló rendeletben 
meghatározott fenntarthatósági mutatók;

Or. en

Módosítás 474
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
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21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 33. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek a végrehajtó 
partnerek által alkalmazandó 
eredménytáblára vonatkozó további 
elemek, például az eredménytáblára 
vonatkozó részletes szabályok 
megállapítása révén történő kiegészítése 
céljából.

törölve

Or. it

Módosítás 475
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság ellenőrzést végez 
annak megerősítésére, hogy az EBB 
csoporton kívüli végrehajtó partnerek által 
javasolt finanszírozási és beruházási 
műveletek összhangban vannak az uniós 
joggal és szakpolitikákkal.

(1) A Bizottság ellenőrzést végez 
annak megerősítésére, hogy az EBB 
csoporton kívüli végrehajtó partnerek által 
javasolt finanszírozási és beruházási 
műveletek összhangban vannak az uniós 
joggal és szakpolitikákkal, beleértve a 
nemek közötti egyenlőség elvét.

Or. en

Módosítás 476
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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da) biztosítja a fenntartható 
infrastruktúrára vonatkozó szakpolitikai 
keretre és az európai stratégiai beruházási 
szakpolitikai keretre vonatkozóan a 7. 
cikk (6) bekezdésében meghatározott 
éghajlat-politikai és környezetvédelmi 
kiadási célkitűzések megvalósítását;

Or. en

Módosítás 477
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) konzultál az összes érdekelt féllel;

Or. en

Módosítás 478
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a nemek egyensúlyának biztosítása 
érdekében a beruházási bizottságnak el 
kell köteleznie magát amellett, hogy a 
bizottságban a nemek egyensúlyának 
biztosítására irányuló stratégiákat és 
eljárásokat fogad el.

Or. en

Módosítás 479
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházási bizottság évente kétszer 
benyújtja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a beruházási bizottság elmúlt 
hat hónapban hozott minden 
következtetésének, valamint az azokhoz 
kapcsolódó, közzétett eredménytábláknak a 
jegyzékét. A benyújtott anyagok között 
szerepelnie kell az uniós garancia 
igénybevételét elutasító határozatoknak, és 
azokra szigorú titoktartási követelmények 
vonatkoznak.

A beruházási bizottság évente kétszer 
benyújtja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a beruházási bizottság elmúlt 
hat hónapban hozott minden 
következtetésének, valamint az azokhoz 
kapcsolódó, közzétett eredménytábláknak a 
jegyzékét. A benyújtott anyagok között 
szerepelnie kell az uniós garancia 
igénybevételét elutasító határozatoknak és 
a 7. cikk (6) bekezdésében meghatározott 
éghajlat-politikai és környezetvédelmi 
kiadási célkitűzések megvalósítása terén 
történt előrehaladásra vonatkozó 
információknak.

Or. en

Módosítás 480
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Megalakulása után a beruházási 
bizottság feladatkörébe tartozik az (EU) 
2015/1017 rendelet szerinti uniós garancia 
felhasználásának jóváhagyása is az említett 
rendelet szerinti beruházási időszak 
hátralévő részére. A javaslatokat az 
említett rendeletben meghatározott 
kritériumok alapján kell értékelni. A 
beruházási bizottság fenntartható 
infrastruktúrára vonatkozó keretért és az 
európai stratégiai beruházási keretért 
felelős formációja értékeli ezeket a 
javaslatokat. A 22. cikk nem alkalmazandó 
az ilyen beadványokra.

(8) Megalakulása után a beruházási 
bizottság feladatkörébe tartozik az (EU) 
2015/1017 rendelet szerinti uniós garancia 
felhasználásának jóváhagyása is az említett 
rendelet szerinti beruházási időszak 
hátralévő részére. A javaslatokat az 
említett rendeletben meghatározott 
kritériumok alapján kell értékelni. A 
beruházási bizottság fenntartható 
infrastruktúrára vonatkozó keretért és az 
európai stratégiai beruházási keretért 
felelős formációja értékeli ezeket a 
javaslatokat. A döntéshozatalban és a 
projektek kiválasztásában részt vevő 
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valamennyi szervnek az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság elvének, valamint az 
érdekelt felek – köztük a civil társadalmi 
szervezetek – garantált részvételére 
vonatkozó elvnek megfelelően kell 
eljárnia. E szerveknek különböző szakmai 
háttérrel rendelkező, többek között az 
éghajlattal foglalkozó szakértőkből kell 
állniuk, és törekedniük kell a nemek 
közötti egyensúlyra. A projektekre, a 
kiválasztási eljárásra és a döntéshozatalra 
vonatkozó információkat közzé kell tenni, 
tiszteletben tartva az üzleti szempontból 
érzékeny információkat.

Or. en

Módosítás 481
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság létrehozza az InvestEU 
tanácsadó központot. Az InvestEU 
tanácsadó központ tanácsadási 
támogatással segíti a beruházási projektek 
meghatározását, előkészítését, fejlesztését, 
strukturálását, végrehajtását és az azokkal 
kapcsolatos beszerzést, illetve erősíti a 
projektgazdák és a pénzügyi közvetítők 
finanszírozási és beruházási műveletek 
végrehajtására irányuló képességét. Ez a 
támogatás kiterjedhet a projekt 
életciklusának vagy egy támogatott 
szervezet finanszírozásának bármely 
szakaszára.

(1) A Bizottság létrehozza az InvestEU 
tanácsadó központot. Az InvestEU 
tanácsadó központ tanácsadási 
támogatással segíti a beruházási projektek 
meghatározását, előkészítését, fejlesztését, 
strukturálását, végrehajtását és az azokkal 
kapcsolatos beszerzést, illetve erősíti a 
projektgazdák és a pénzügyi közvetítők 
finanszírozási és beruházási műveletek 
végrehajtására irányuló képességét. Ez a 
támogatás kiterjedhet a projekt 
életciklusának vagy egy támogatott 
szervezet finanszírozásának bármely 
szakaszára. Tervbe kell venni egy e célra 
szánt, többnyelvű honlapot, amely 
támogatást és tájékoztatást nyújt.

Or. en

Módosítás 482
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Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az oktatás és képzés az uniós 
szintű fenntartható helyreállítás 
kulcsfontosságú eleme, mivel ez az ágazat 
súlyosan érintett a Covid19-
világjárvánnyal összefüggésben. Az 
InvestEU programnak hozzá kell járulnia 
az ágazat hosszú távú 
versenyképességének megerősítéséhez 
azáltal, hogy támogatja a fenntartható, 
innovatív és digitális oktatást és képzést 
előmozdító műveleteket. Külön támogatást 
kell előirányozni a területen 
tevékenykedő, finanszírozásra szoruló 
kkv-k és szervezetek számára 
tevékenységeik folytatásához és 
fejlesztéséhez.

Or. en

Módosítás 483
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) adott esetben segíti a 
projektgazdákat projektjeik 
kidolgozásában, hogy azok teljesítsék a 3. 
és 7. cikkben meghatározott célkitűzéseket 
és a 13. cikkben meghatározott 
támogathatósági kritériumokat, valamint 
elősegíti a közös európai érdeket szolgáló 
fontos projektek fejlesztését és kis méretű 
projektek együttes fejlesztését, többek 
között az e bekezdés f) pontjában említett 
beruházási platformokon keresztül, feltéve, 
hogy ez a segítség nem sérti a beruházási 

c) adott esetben segíti a 
projektgazdákat, különösen a helyi 
közigazgatást és közösségeket projektjeik 
kidolgozásában, hogy azok teljesítsék a 3. 
és 7. cikkben meghatározott célkitűzéseket 
és a 13. cikkben meghatározott 
támogathatósági kritériumokat, valamint az 
Unió éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi céljaival összhangban – 
különös tekintettel a fenntartható 
befektetések előmozdítását célzó keret 
létrehozásáról szóló rendeletre – és e 
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bizottság által az uniós garanciával történő 
támogatásra vonatkozóan ilyen projektek 
tekintetében hozott következtetéseket;

célok végrehajtásának fokozott 
átláthatóságára törekedve elősegíti a 
közös európai érdeket szolgáló fontos 
projektek fejlesztését és kis méretű 
projektek együttes fejlesztését, többek 
között az e bekezdés f) pontjában említett 
beruházási platformokon keresztül, feltéve, 
hogy ez a segítség nem sérti a beruházási 
bizottság által az uniós garanciával történő 
támogatásra vonatkozóan ilyen projektek 
tekintetében hozott következtetéseket;

Or. en

Módosítás 484
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) adott esetben segíti a 
projektgazdákat projektjeik 
kidolgozásában, hogy azok teljesítsék a 3. 
és 7. cikkben meghatározott célkitűzéseket 
és a 13. cikkben meghatározott 
támogathatósági kritériumokat, valamint 
elősegíti a közös európai érdeket szolgáló 
fontos projektek fejlesztését és kis méretű 
projektek együttes fejlesztését, többek 
között az e bekezdés f) pontjában említett 
beruházási platformokon keresztül, feltéve, 
hogy ez a segítség nem sérti a beruházási 
bizottság által az uniós garanciával történő 
támogatásra vonatkozóan ilyen projektek 
tekintetében hozott következtetéseket;

c) adott esetben segíti a 
projektgazdákat projektjeik 
kidolgozásában, hogy azok teljesítsék a 3. 
és 7. cikkben meghatározott célkitűzéseket 
és a 13. cikkben meghatározott 
támogathatósági kritériumokat, valamint 
elősegíti a közös európai érdeket szolgáló 
fontos projektek fejlesztését és a leginkább 
érintett régiók számára az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaságra való 
méltányos átállást és kis méretű projektek 
együttes fejlesztését, többek között az e 
bekezdés f) pontjában említett beruházási 
platformokon keresztül, feltéve, hogy ez a 
segítség nem sérti a beruházási bizottság 
által az uniós garanciával történő 
támogatásra vonatkozóan ilyen projektek 
tekintetében hozott következtetéseket;

Or. en

Módosítás 485
Sirpa Pietikäinen
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Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) elősegíti együttműködési 
platformok létrehozását szakértői 
tapasztalatcseréhez, valamint adatok, 
know-how és a bevált gyakorlatok 
megosztásához a tervezett projektek és az 
ágazati fejlesztés támogatása érdekében;

e) elősegíti együttműködési 
platformok létrehozását szakértői 
tapasztalatcseréhez, valamint adatok, 
know-how és a bevált gyakorlatok 
megosztásához a tervezett projektek és az 
ágazati fejlesztés támogatása érdekében, 
továbbá helyi projektgondozók 
létrehozását, amelyek összehozzák az 
innovátorokat, projektgazdákat és 
finanszírozókat;

Or. en

Módosítás 486
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) támogatja a következőkhöz 
kapcsolódó intézkedéseket: szervezeti 
kapacitás, készségek és folyamatok 
fejlesztésére irányuló kapacitásépítés, 
valamint a szervezetek beruházásra való 
felkészültségének felgyorsítása annak 
érdekében, hogy a hatóságok és a 
projektgazdák képesek legyenek a tervezett 
beruházási projektek összeállítására, 
finanszírozási mechanizmusok és 
beruházási platformok fejlesztésére és a 
projektirányításra, valamint – többek 
között a kockázatértékelési kapacitás vagy 
az ágazatspecifikus ismeretek 
fejlesztésének támogatása révén – a 
pénzügyi közvetítők olyan finanszírozási 
és beruházási műveleteinek előmozdítása, 
amelyek segítik a finanszírozáshoz jutás 
terén nehézségekkel küzdő szervezeteket;

h) támogatja a következőkhöz 
kapcsolódó intézkedéseket: szervezeti 
kapacitás, készségek és folyamatok 
fejlesztésére irányuló kapacitásépítés, 
valamint a szervezetek beruházásra való 
felkészültségének felgyorsítása annak 
érdekében, hogy a hatóságok és a 
projektgazdák képesek legyenek a tervezett 
beruházási projektek összeállítására, 
finanszírozási mechanizmusok és 
beruházási platformok fejlesztésére és a 
projektirányításra, valamint – többek 
között a kockázatértékelési kapacitás vagy 
az ágazatspecifikus ismeretek 
fejlesztésének támogatása révén – a 
pénzügyi közvetítők olyan finanszírozási 
és beruházási műveleteinek előmozdítása, 
amelyek segítik a finanszírozáshoz jutás 
terén nehézségekkel küzdő szervezeteket; 
helyi és regionális projektgondozók 
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létrehozása, amelyek összehozzák az 
innovátorokat, projektgazdákat és 
finanszírozókat, valamint segítséget 
nyújtanak ahhoz, hogy a projektek 
finanszírozásra jogosulttá váljanak.

Or. en

Módosítás 487
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) támogatás nyújtása a 
fizetőképesség-támogatási kerethez tartozó 
finanszírozási és beruházási 
műveletekhez.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy az InvestEU hatodik kereteként előterjessze az Európai Bizottság 
által az ESBA keretében a Fizetőképesség-támogatási Eszköz útján javasolt intézkedést, 
valamint a költségvetési eszközökre vonatkozó javaslatot, amely az említett intézkedéshez 
kapcsolódott a jelenlegi többéves pénzügyi keretben. Nem szabad eltérni attól a szándéktól, 
hogy segítséget kell nyújtani a COVID-19 miatt fizetőképességi problémákkal szembesülő 
uniós vállalkozásoknak

Módosítás 488
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság egy vagy több 
tanácsadási kezdeményezés végrehajtásáról 
tanácsadási megállapodást köt minden 
egyes tanácsadó partnerrel. A (2) 

(4) A Bizottság egy vagy több 
tanácsadási kezdeményezés végrehajtásáról 
tanácsadási megállapodást köt minden 
egyes tanácsadó partnerrel. A (2) 
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bekezdésben említett szolgáltatásokért díj 
számítható fel a szóban forgó szolgáltatás 
nyújtásával kapcsolatos költségek részbeni 
fedezésére, kivéve az állami projektgazdák 
és a nonprofit intézmények számára 
nyújtott szolgáltatásokat, amelyek indokolt 
esetben díjmentesek. A (2) bekezdésben 
említett szolgáltatások díjaként a nyújtott 
szolgáltatások költségének legfeljebb 
egyharmada számítható fel a kkv-k 
számára.

bekezdésben említett szolgáltatásokért díj 
számítható fel a szóban forgó szolgáltatás 
nyújtásával kapcsolatos költségek részbeni 
fedezésére, kivéve az állami projektgazdák 
és a nonprofit intézmények számára 
nyújtott szolgáltatásokat, amelyek indokolt 
esetben díjmentesek. A (2) bekezdésben 
említett szolgáltatások díjaként a nyújtott 
szolgáltatások költségének legfeljebb 
egynegyede számítható fel a kkv-k 
számára.

Or. it

Módosítás 489
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
24 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24a. cikk
Tanácsadási szolgáltatások és technikai 

segítségnyújtás finanszírozása
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.
A Bizottság az említett összeget a 
költségvetési rendelet 62. cikke (1) 
bekezdésének a) és c) pontjában említett 
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közvetlen vagy közvetett irányítással hajtja 
végre.
Az első albekezdésben említett összegből 
80 000 000 EUR összeg a költségvetési 
rendelet 21. cikkének (5) bekezdésével 
összhangban külső címzett bevételnek 
minősül, és az [EURI] rendelet 4. 
cikkének (4) és (8) bekezdése alá tartozik.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy az InvestEU hatodik kereteként előterjessze az Európai Bizottság 
által az ESBA keretében a Fizetőképesség-támogatási Eszköz útján javasolt intézkedést, 
valamint a költségvetési eszközökre vonatkozó javaslatot, amely az említett intézkedéshez 
kapcsolódott a jelenlegi többéves pénzügyi keretben. Nem szabad eltérni attól a szándéktól, 
hogy segítséget kell nyújtani a COVID-19 miatt fizetőképességi problémákkal szembesülő 
uniós vállalkozásoknak

Módosítás 490
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kérésére az irányítóbizottság 
elnökének be kell számolnia az InvestEU 
Alap teljesítményéről az ezt kérő 
intézménynek, többek között az Európai 
Parlamentben tartott meghallgatáson való 
részvétele keretében.

(1) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kérésére az irányítóbizottság 
elnökének be kell számolnia az InvestEU 
Alap teljesítményéről az ezt kérő 
intézménynek, többek között az Európai 
Parlamentben tartott meghallgatáson való 
részvétele keretében. Időszakos 
értékeléseket kell benyújtani az Európai 
Parlamentnek és azokat közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 491
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kérésére az irányítóbizottság 
elnökének be kell számolnia az InvestEU 
Alap teljesítményéről az ezt kérő 
intézménynek, többek között az Európai 
Parlamentben tartott meghallgatáson való 
részvétele keretében.

(1) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kérésére az irányítóbizottság 
elnökének és a beruházási bizottság 
elnökének be kell számolnia az InvestEU 
Alap teljesítményéről az ezt kérő 
intézménynek, többek között az Európai 
Parlamentben tartott meghallgatáson való 
részvétele keretében.

Or. en

Módosítás 492
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányítóbizottság elnöke az 
Európai Parlament vagy a Tanács által az 
InvestEU Alaphoz címzett kérdésekre azok 
kézhezvételétől számított öt héten belül 
szóban vagy írásban válaszol.

(2) Az irányítóbizottság elnöke és a 
beruházási bizottság elnöke az Európai 
Parlament vagy a Tanács által az InvestEU 
Alaphoz címzett kérdésekre azok 
kézhezvételétől számított öt héten belül 
szóban vagy írásban válaszol.

Or. en

Módosítás 493
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3. cikkben meghatározott 
általános és egyedi célkitűzések 
megvalósítása terén az InvestEU 

(1) A 3. cikkben meghatározott 
általános és egyedi célkitűzések 
megvalósítása terén az InvestEU 
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programmal elért haladásról történő 
jelentéstételhez használandó mutatókat a 
III. melléklet tartalmazza.

programmal elért haladásról történő 
jelentéstételhez használandó mutatókat a 
III. melléklet tartalmazza. A mutatóknak a 
nemek közötti egyenlőséget figyelembe 
vevő adatokat kell tükrözniük, és azokat a 
nemek közötti egyenlőséget figyelembe 
vevő módon kell kialakítani, lehetőség 
szerint hozzájárulva a nemi szempontú 
hatásvizsgálatokhoz. A monitoring így 
kiterjed majd az elnőiesedett ágazatokon 
belüli hiányosságokra is, és foglalkozik a 
nők és férfiak közötti esélyegyenlőséggel 
és egyenlő bánásmóddal a 
munkaerőpiacon.

Or. en

Módosítás 494
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3. cikkben meghatározott 
általános és egyedi célkitűzések 
megvalósítása terén az InvestEU 
programmal elért haladásról történő 
jelentéstételhez használandó mutatókat a 
III. melléklet tartalmazza.

(1) A 3. cikkben meghatározott 
általános és egyedi célkitűzések, 
különösen a klímasemlegességi, a 
körforgásos gazdasággal kapcsolatos és 
más környezetvédelmi célkitűzések 
megvalósítása terén az uniós taxonómia 
vizsgálati kritériumainak való 
megfelelésről és az InvestEU programmal 
elért haladásról történő jelentéstételhez 
használandó fenntarthatósági mutatókat a 
III. melléklet tartalmazza.

Or. en

Módosítás 495
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A teljesítményjelentési rendszernek 
biztosítania kell, hogy a végrehajtás és az 
eredmények monitoringjára vonatkozó 
adatokat hatékonyan, eredményesen és 
időben összegyűjtsék, és hogy ezek az 
adatok lehetővé tegyék a kockázat és a 
garanciaportfólió megfelelő monitorozását. 
Ennek érdekében a végrehajtó partnerekre, 
a tanácsadó partnerekre és adott esetben az 
uniós pénzeszközök egyéb címzettjeire 
vonatkozóan arányos jelentéstételi 
követelményeket kell megállapítani.

(2) A teljesítményjelentési rendszernek 
biztosítania kell, hogy a végrehajtás és az 
eredmények monitoringjára vonatkozó 
adatokat hatékonyan, eredményesen és 
időben összegyűjtsék, és hogy ezek az 
adatok lehetővé tegyék a kockázat és a 
garanciaportfólió megfelelő monitorozását, 
valamint a nemi szempontú 
hatásvizsgálatot. Ennek érdekében a 
végrehajtó partnerekre, a tanácsadó 
partnerekre és adott esetben az uniós 
pénzeszközök egyéb címzettjeire 
vonatkozóan arányos jelentéstételi 
követelményeket kell megállapítani.

Or. en

Módosítás 496
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a költségvetési rendelet 
241. és 250. cikkének megfelelően jelentést 
tesz az InvestEU program végrehajtásáról. 
Az éves jelentésben a költségvetési 
rendelet 41. cikke (5) bekezdésének 
megfelelően tájékoztatást kell nyújtani a 
program végrehajtási szintjéről a célok és a 
teljesítménymutatók tekintetében. E célból 
minden egyes végrehajtó partnernek évente 
meg kell adnia azokat az információkat – 
többek között az uniós garancia 
működésére vonatkozó információkat –, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 
Bizottság eleget tehessen jelentéstételi 
kötelezettségeinek.

(3) A Bizottság a költségvetési rendelet 
241. és 250. cikkének megfelelően jelentést 
tesz az InvestEU program végrehajtásáról. 
Az éves jelentésben a költségvetési 
rendelet 41. cikke (5) bekezdésének 
megfelelően tájékoztatást kell nyújtani a 
program végrehajtási szintjéről a célok és a 
teljesítménymutatók tekintetében. E célból 
minden egyes végrehajtó partnernek évente 
meg kell adnia azokat az információkat – 
többek között az uniós garancia 
működésére vonatkozó információkat –, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 
Bizottság eleget tehessen jelentéstételi 
kötelezettségeinek. Szükség esetén az éves 
jelentést e rendelet módosítására 
vonatkozó jogalkotási javaslat kíséri.
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Or. en

Módosítás 497
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 5 bekezdés – 1 franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a fizetőképesség-támogatási 
kerethez tartozó műveletekről adott 
esetben külön jelentést kell benyújtani a 
garanciamegállapodásban 
meghatározottak szerint.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy az InvestEU hatodik kereteként előterjessze az Európai Bizottság 
által az ESBA keretében a Fizetőképesség-támogatási Eszköz útján javasolt intézkedést, 
valamint a költségvetési eszközökre vonatkozó javaslatot, amely az említett intézkedéshez 
kapcsolódott a jelenlegi többéves pénzügyi keretben. Nem szabad eltérni attól a szándéktól, 
hogy segítséget kell nyújtani a COVID-19 miatt fizetőképességi problémákkal szembesülő 
uniós vállalkozásoknak

Módosítás 498
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az InvestEU program értékeléseit 
úgy kell elvégezni, hogy azok időben 
felhasználhatók legyenek a döntéshozatali 
folyamatban.

(1) Az InvestEU program 
értékeléseinek harmonizált 
fenntarthatósági mutatók, természeti 
tőkére vonatkozó számvitel, életciklus-
értékelés, valamint éghajlati 
kiadáskövetés és fenntarthatósági 
vizsgálat alapján ki kell terjedniük a 
projekt vagy tevékenység környezeti 
hatására, és azokat úgy kell elvégezni, 
hogy időben felhasználhatók legyenek a 



PE657.232v01-00 360/400 AM\1212517HU.docx

HU

döntéshozatali folyamatban.

Or. en

Módosítás 499
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 500
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
9 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Átláthatóság és láthatóság (A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 501
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A végrehajtó partnereknek és a 
tanácsadó partnereknek fel kell 
tüntetniük a finanszírozás uniós eredetét, 
és (különösen az intézkedések és azok 
eredményeinek népszerűsítésekor) 
gondoskodniuk kell annak láthatóságáról 
azáltal, hogy következetes, hatékony és 
célzott tájékoztatást biztosítanak többféle 
közönségnek, köztük a médiának és a 
nyilvánosságnak.

törölve

Az első albekezdés szerinti követelmények 
védelmi és űrágazati projektekre történő 
alkalmazása során be kell tartani a 
bizalmas adatkezelésre vagy titoktartásra 
vonatkozó kötelezettségeket.

Or. it
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Módosítás 502
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés szerinti követelmények 
védelmi és űrágazati projektekre történő 
alkalmazása során be kell tartani a 
bizalmas adatkezelésre vagy titoktartásra 
vonatkozó kötelezettségeket.

Az első albekezdés szerinti követelmények 
biztonsági és űrágazati projektekre történő 
alkalmazása során be kell tartani a 
bizalmas adatkezelésre vagy titoktartásra 
vonatkozó kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 503
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság, webportálján, a 
finanszírozási és beruházási műveletekkel 
kapcsolatos tájékoztatást tesz közzé, 
amelyben többek között információt nyújt 
a projektek várt hatásairól és előnyeiről, 
figyelembe véve a bizalmas és üzleti 
szempontból érzékeny információk 
védelmét. A végrehajtó partnerek és az 
uniós pénzeszközök egyéb 
kedvezményezettjei – az adatvédelemre és 
a dokumentumokhoz és információhoz 
való hozzáférésre vonatkozó átláthatósági 
politikákkal és uniós szabályokkal 
összhangban – honlapjukon proaktív 
módon és rendszeresen nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszik az e program által 
fedezett valamennyi finanszírozási és 
beruházási művelettel kapcsolatos 
információkat, különösen azt illetően, 
hogy e projektek miként járulnak hozzá e 
rendelet céljainak és követelményeinek 
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megvalósításához

Or. en

Módosítás 504
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az átláthatóság növelése 
érdekében az eszköznek nyilvános 
adatbázissal kell rendelkeznie, amely a 
tagállamonkénti allokációra vonatkozó 
információkat tartalmaz, és az eszközt be 
kell vonni az Európai Bizottság pénzügyi 
átláthatósági rendszerébe.

Or. en

Módosítás 505
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A költségvetési rendelet 209. cikke 
(3) bekezdésének első és utolsó 
albekezdésétől eltérve az e rendelet IV. 
mellékletében említett programok által 
létrehozott finanszírozási eszközökből 
származó bevételek, visszafizetések és 
visszafizettetett összegek felhasználhatók 
az e rendelet szerinti uniós garancia 
feltöltésére, figyelemmel a [közszektor-
hitelezési eszközről szóló] rendelet [4]. 
cikkére.

(1) A költségvetési rendelet 209. cikke 
(3) bekezdésének első és negyedik 
albekezdésétől eltérve az e rendelet IV. 
mellékletében említett programok által 
létrehozott finanszírozási eszközökből 
származó bevételeket, visszafizetéseket és 
visszafizettetett összegeket az e rendelet 
szerinti uniós garancia feltöltésére kell 
felhasználni.

Or. en
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Indokolás

A méltányos átállást támogató mechanizmus keretében biztosított közszektor-hitelezési 
eszközről szóló rendelet célja a közszektorbeli intézmények támogatása, és azt az uniós 
költségvetésből kell finanszírozni.

Módosítás 506
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az e rendelet IV. mellékletében 
említett programok által létrehozott 
valamennyi finanszírozási eszköz, az (EU) 
2015/1017 rendelet által létrehozott uniós 
garancia és az (EU) 2015/1017 rendelet 
által létrehozott költségvetési garancia – 
adott esetben és ha előzetes értékelés 
vonatkozik rá – összevonható ez e rendelet 
szerinti garanciákkal.

Or. en

Módosítás 507
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A végrehajtó partnerek 
benyújthatják a Bizottságnak az általuk a 
vonatkozó garanciamegállapodás 
megkötésétől és a beruházási bizottság 
valamennyi tagjának az e rendelet 
hatálybalépését követő első kinevezésétől 
kezdődő időszakban jóváhagyott 
finanszírozási és beruházási műveleteket.

Or. en
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Módosítás 508
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az e rendelet IV. mellékletében 
említett programok által létrehozott 
valamennyi finanszírozási eszköz és az 
(EU) 2015/1017 rendelet által létrehozott 
költségvetési garancia – adott esetben és 
ha előzetes értékelés vonatkozik rá – 
összevonható ez e rendelet szerinti 
garanciákkal.

Or. en

Módosítás 509
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A költségvetési rendelet 209. cikke 
(3) bekezdésének második és harmadik 
albekezdésétől eltérve az e rendelet IV. 
mellékletében említett programok által 
létrehozott finanszírozási eszközből 
származó bevételek és visszafizetések, 
valamint az (EU) 2015/1017 rendelet által 
létrehozott költségvetési garancia, 
amelyeket a 34. cikk (4) bekezdésének 
megfelelően összevontak az e rendelet 
által létrehozott uniós garanciával, a 
költségvetési rendelet 21. cikkének (5) 
bekezdése értelmében belső címzett 
bevételnek minősülnek az e rendelet által 
létrehozott uniós garancia és az e rendelet 
által létrehozott uniós garanciához 
kapcsolódó visszafizetések tekintetében.
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Or. en

Módosítás 510
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A Bizottság értékeli a (3a) 
bekezdésben említett műveleteket és dönt 
az uniós garancia e műveletekre történő 
kiterjesztéséről.

Or. en

Módosítás 511
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A végrehajtó partnerek 
benyújthatják a Bizottságnak az általuk a 
vonatkozó garanciamegállapodás 
megkötésétől és a beruházási bizottság 
valamennyi tagjának az e rendelet 
hatálybalépését követő első kinevezésétől 
kezdődő időszakban jóváhagyott 
finanszírozási és beruházási műveleteket.

Or. en

Módosítás 512
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(3c) A végrehajtó partnerek 
benyújthatják a Bizottságnak az általuk az 
e rendelet hatálybalépésétől a vonatkozó 
garanciamegállapodás megkötéséig tartó 
időszakban jóváhagyott finanszírozási és 
beruházási műveleteket.

Or. en

Módosítás 513
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3d) A Bizottság értékeli a (3c) 
bekezdésben említett műveleteket és dönt 
az uniós garancia e műveletekre történő 
kiterjesztéséről a vonatkozó 
garanciamegállapodás megkötésének 
napjától, amely után a végrehajtó 
partnerek aláírhatják a finanszírozási és 
beruházási műveleteket.

Or. en

Módosítás 514
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3d) A Bizottság értékeli a (6) 
bekezdésben említett műveleteket és dönt 
az uniós garancia e műveletekre történő 
kiterjesztéséről.

Or. en
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Módosítás 515
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3e) A beruházási időszak, amely alatt 
az uniós garancia az e rendelet hatálya 
alá tartozó finanszírozási és beruházási 
műveletek támogatásához nyújtható, a 
Bizottság és az EBB közötti, az InvestEU 
program létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat 
szerinti garanciamegállapodás 
megkötéséig tart azon EBB-műveletek 
esetében, amelyekre vonatkozóan az EBB 
és a kedvezményezett vagy pénzügyi 
közvetítő 2022. december 31-ig szerződést 
kötött; a Bizottság és az EBA közötti, az 
InvestEU program létrehozásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletjavaslat szerinti 
garanciamegállapodás megkötéséig azon 
EBA-műveletek esetében, amelyekre 
vonatkozóan az EBA és a kedvezményezett 
vagy pénzügyi közvetítő 2022 decemberéig 
szerződést kötött

Or. en

Módosítás 516
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3e) Az e rendelet IV. mellékletében 
említett programok által létrehozott 
valamennyi finanszírozási eszköz, az (EU) 
2015/1017 rendelet által létrehozott uniós 
garancia és az (EU) 2015/1017 rendelet 
által létrehozott költségvetési garancia – 
adott esetben és ha előzetes értékelés 
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vonatkozik rá – összevonható ez e rendelet 
szerinti garanciákkal.

Or. en

Módosítás 517
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 f bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3f) A költségvetési rendelet 209. cikke 
(3) bekezdésének második és harmadik 
albekezdésétől eltérve az e rendelet IV. 
mellékletében említett programok által 
létrehozott finanszírozási eszközből 
származó bevételek és visszafizetések, 
valamint az (EU) 2015/1017 rendelet által 
létrehozott költségvetési garancia, 
amelyeket e cikk (3e) bekezdésének 
megfelelően összevontak az e rendelet 
által létrehozott uniós garanciával, a 
költségvetési rendelet 21. cikkének (5) 
bekezdése értelmében belső címzett 
bevételnek minősülnek az e rendelet által 
létrehozott uniós garancia és az e rendelet 
által létrehozott uniós garanciához 
kapcsolódó visszafizetések tekintetében.

Or. en

Módosítás 518
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) legfeljebb 10 166 620 000 EUR a 3. 
cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott célkitűzésekre;

b) legfeljebb 11 250 000 000 EUR a 3. 
cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott célkitűzésekre;
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Or. en

Módosítás 519
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) legfeljebb 10 166 620 000 EUR a 3. 
cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott célkitűzésekre;

b) legfeljebb 11 250 000 000 EUR a 3. 
cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott célkitűzésekre;

Or. en

Módosítás 520
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legfeljebb 10 166 620 000 EUR a 3. 
cikk (2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott célkitűzésekre;

c) legfeljebb 13 000 000 000 EUR a 
3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott célkitűzésekre;

Or. en

Módosítás 521
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legfeljebb 10 166 620 000 EUR a 3. 
cikk (2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott célkitűzésekre;

c) legfeljebb 12 500 000 000 EUR a 3. 
cikk (2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott célkitűzésekre;

Or. en
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Módosítás 522
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) legfeljebb 3 614 800 000 EUR a 3. 
cikk (2) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott célkitűzésekre;

d) legfeljebb 5 567 500 000 EUR a 
3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott célkitűzésekre;

Or. en

Módosítás 523
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) legfeljebb 3 614 800 000 EUR a 3. 
cikk (2) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott célkitűzésekre;

d) legfeljebb 5 567 500 000 EUR a 
3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott célkitűzésekre;

Or. en

Módosítás 524
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) legfeljebb 4 900 000 000 EUR a 3. 
cikk (2) bekezdésének e) pontjában 
meghatározott célkitűzésekre.

Or. en
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Indokolás

A módosítás célja, hogy az InvestEU hatodik kereteként előterjessze az Európai Bizottság 
által az ESBA keretében a Fizetőképesség-támogatási Eszköz útján javasolt intézkedést, 
valamint a költségvetési eszközökre vonatkozó javaslatot, amely az említett intézkedéshez 
kapcsolódott a jelenlegi többéves pénzügyi keretben. Nem szabad eltérni attól a szándéktól, 
hogy segítséget kell nyújtani a COVID-19 miatt fizetőképességi problémákkal szembesülő 
uniós vállalkozásoknak

Módosítás 525
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai stratégiai beruházási kerettől 
eltérő keretekhez tartozó finanszírozási és 
beruházási műveletek a következő 
területek közül egy vagy több alá 
tartozhatnak:

Az európai stratégiai beruházási kerettől 
eltérő keretekhez tartozó finanszírozási és 
beruházási műveletek kielégíthetnek a 
Covid19-világjárványhoz és annak súlyos 
társadalmi, gazdasági és egészségügyi 
hatásaihoz kapcsolódó jelentős és sürgős 
beruházási igényeket, valamint 
támogathatják az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseinek 
megvalósítását és a karbonsemleges 
gazdaságra legkésőbb 2050-ig történő 
méltányos átállást, és a következő 
területek közül egy vagy több alá 
tartozhatnak:

Or. en

Módosítás 526
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai stratégiai beruházási kerettől 
eltérő keretekhez tartozó finanszírozási és 

Az európai stratégiai beruházási kerettől 
eltérő keretekhez tartozó finanszírozási és 
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beruházási műveletek a következő 
területek közül egy vagy több alá 
tartozhatnak:

beruházási műveletek a következő 
területek közül egyre vagy többre 
korlátozódnak:

Or. en

Módosítás 527
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai stratégiai beruházási kerethez 
tartozó finanszírozási és beruházási 
műveletek a 7. cikk (1) bekezdésének e) 
pontjában meghatározott területekhez 
tartoznak. Mindenekelőtt magukban 
foglalhatnak közös európai érdeket 
szolgáló fontos projekteket.

Az európai stratégiai beruházási kerethez 
tartozó finanszírozási és beruházási 
műveletek a 7. cikk (1) bekezdésének e) 
pontjában meghatározott területekhez 
tartoznak. Mindenekelőtt magukban 
foglalhatnak közös európai érdeket 
szolgáló fontos projekteket az Unió 
éghajlat-politikai és környezetvédelmi 
céljaival összhangban, különös tekintettel 
a fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló rendeletre

Or. en

Módosítás 528
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai stratégiai beruházási kerethez 
tartozó finanszírozási és beruházási 
műveletek a 7. cikk (1) bekezdésének e) 
pontjában meghatározott területekhez 
tartoznak. Mindenekelőtt magukban 
foglalhatnak közös európai érdeket 
szolgáló fontos projekteket.

Az európai stratégiai beruházási kerethez 
tartozó finanszírozási és beruházási 
műveletek a 7. cikk (1) bekezdésének e) 
pontjában meghatározott területekhez 
tartoznak. Mindenekelőtt magukban 
foglalhatnak közös európai érdeket 
szolgáló fontos projekteket és a 
befektetések uniós átvilágítási keretének 
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hatálya alá tartozó tevékenységeket és 
kritikus eszközöket.

Or. en

Módosítás 529
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az energiaágazat fejlesztése az 
energiaunió prioritásaival, többek között az 
energiaellátás biztonságával, a tiszta 
energiára való átállással, valamint a 2030-
ig tartó időszakra szóló fenntartható 
fejlődési menetrend és a Párizsi 
Megállapodás keretében vállalt 
kötelezettségekkel összhangban, különösen 
a következők révén:

1. Az energiaágazat fejlesztése az 
energiaunió prioritásaival, többek között a 
fenntartható energiára való átállással, 
valamint a 2030-ig tartó időszakra szóló 
fenntartható fejlődési menetrend és a 
Párizsi Megállapodás keretében vállalt 
kötelezettségekkel összhangban, különösen 
a következők révén:

Or. en

Módosítás 530
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tiszta és fenntartható megújuló 
energiaforrások, valamint egyéb 
biztonságos és fenntartható, 
kibocsátásmentes és alacsony kibocsátású 
energiaforrások és megoldások 
előállításának, kínálatának és 
felhasználásának bővítése;

a) a tiszta és fenntartható megújuló 
energiaforrások, valamint egyéb 
biztonságos és fenntartható, 
kibocsátásmentes energiaforrások és 
megoldások előállításának, kínálatának és 
felhasználásának bővítése;

Or. en
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Módosítás 531
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) innovatív, kibocsátásmentes és 
alacsony kibocsátású hőellátó rendszerek 
fejlesztése, valamint kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelés;

d) innovatív, kibocsátásmentes 
hőellátó rendszerek fejlesztése, valamint 
kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés;

Or. en

Módosítás 532
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) megújuló/karbonsemleges, 
valamint egyéb biztonságos és 
fenntartható, kibocsátásmentes és alacsony 
kibocsátású forrásokból fenntartható 
szintetikus üzemanyagok előállítása és 
kínálata; bioüzemanyagok, biomassza és 
alternatív üzemanyagok, többek között 
valamennyi közlekedési mód számára, az 
(EU) 2018/2001 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv56 célkitűzéseivel 
összhangban; továbbá

e) megújuló, valamint egyéb 
biztonságos és fenntartható, 
kibocsátásmentes forrásokból fenntartható 
szintetikus üzemanyagok előállítása és 
kínálata; bioüzemanyagok, biomassza és 
alternatív üzemanyagok, többek között 
valamennyi közlekedési mód számára, az 
(EU) 2018/2001 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv56 célkitűzéseivel 
összhangban és a fenntartható 
rendelkezésre állás korlátain belül; 
továbbá

_________________ _________________
56 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/2001 irányelve (2018. december 11.) 
a megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról (HL 
L 328., 2018.12.21., 82. o.).

56 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/2001 irányelve (2018. december 11.) 
a megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról (HL 
L 328., 2018.12.21., 82. o.).
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Or. en

Módosítás 533
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) szén-dioxid-leválasztási és szén-
dioxid-tárolási infrastruktúra az 
energetikai átállást célzó ipari 
folyamatokban, bioenergia-erőművekben 
és gyártó létesítményekben.

f) a kibocsátásmentes ipari 
folyamatok, bioenergia-erőművek és 
gyártó létesítmények technológiái és 
infrastruktúrája a fenntartható gazdasági 
átállás részeként.

Or. en

Módosítás 534
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Fenntartható és biztonságos 
közlekedési infrastruktúrák és mobilitási 
megoldások, valamint berendezések és 
innovatív technológiák fejlesztése az uniós 
közlekedési prioritásokkal, valamint a 
Párizsi Megállapodás keretében vállalt 
kötelezettségekkel összhangban, különösen 
a következők révén:

2. Fenntartható és biztonságos 
közlekedési infrastruktúrák és mobilitási 
megoldások, valamint berendezések és 
innovatív technológiák fejlesztése az uniós 
közlekedési prioritásoknak megfelelően, 
valamint a Párizsi Megállapodás keretében 
vállalt kötelezettségekkel teljes 
összhangban, különösen a következők 
révén:

Or. en

Módosítás 535
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a transzeurópai közlekedési hálózat 
(TEN-T) infrastruktúra fejlesztését 
támogató projektek, beleértve az 
infrastruktúra fenntartását és biztonságát és 
annak városi csomópontjait, tengeri és 
belvízi kikötőit, repülőtereit, multimodális 
termináljait és azok fő TEN-T hálózatokkal 
való összeköttetéseit, valamint az 
1315/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben57 említett telematikai 
alkalmazásokat;

a) a transzeurópai közlekedési hálózat 
(TEN-T) infrastruktúra fejlesztését 
támogató projektek, kiemelten kezelve az 
infrastruktúra fenntartását és biztonságát és 
annak városi csomópontjait, tengeri és 
belvízi kikötőit, multimodális termináljait 
és azok fő TEN-T hálózatokkal való 
összeköttetéseit, valamint az 
1315/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben57 említett telematikai 
alkalmazásokat;

_________________ _________________
57 Az Európai Parlament és a Tanács 
1315/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) a transzeurópai közlekedési hálózat 
fejlesztésére vonatkozó uniós 
iránymutatásokról és a 661/2010/EU 
határozat hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 348., 2013.12.20., 1. o.).

57 Az Európai Parlament és a Tanács 
1315/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) a transzeurópai közlekedési hálózat 
fejlesztésére vonatkozó uniós 
iránymutatásokról és a 661/2010/EU 
határozat hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 348., 2013.12.20., 1. o.).

Or. en

Módosítás 536
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az alacsony kibocsátású városi 
közlekedési módokat célzó, intelligens és 
fenntartható városi mobilitással 
kapcsolatos projektek, ideértve a belvízi 
utakat érintő megoldásokat és az innovatív 
mobilitási megoldásokat, a 
megkülönböztetésmentes hozzáférést, az 
alacsonyabb légszennyezést és zajt, az 
energiafogyasztást, az intelligens városi 

c) a kibocsátásmentes városi 
közlekedési módokat célzó, intelligens és 
fenntartható városi mobilitással 
kapcsolatos projektek, ideértve a belvízi 
utakat érintő megoldásokat és az innovatív 
mobilitási megoldásokat, a 
megkülönböztetésmentes hozzáférést, az 
alacsonyabb légszennyezést és zajt, az 
energiafogyasztást, az intelligens városi 
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hálózatokat, a fenntartást vagy a biztonsági 
szintek növelését és a többek között a 
kerékpárosokat és a gyalogosokat érintő 
balesetek csökkentését;

hálózatokat, a fenntartást vagy a biztonsági 
szintek növelését és a többek között a 
kerékpárosokat és a gyalogosokat érintő 
balesetek csökkentését;

Or. en

Módosítás 537
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a közlekedési mobil eszközök 
felújításának és utólagos átalakításának 
támogatása az alacsony kibocsátású és a 
kibocsátásmentes mobilitási 
megoldásoknak – többek között 
valamennyi közlekedési mód járműveiben 
az alternatív üzemanyagok használatának – 
a bevezetése céljából;

d) a közlekedési mobil eszközök 
felújításának és utólagos átalakításának 
támogatása a kibocsátásmentes mobilitási 
megoldásoknak – többek között 
valamennyi közlekedési mód járműveiben 
az alternatív üzemanyagok használatának – 
a bevezetése céljából;

Or. en

Módosítás 538
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) városközi kerékpáros 
infrastruktúra, különös tekintettel a 
biztonságos, határokon átnyúló 
összeköttetések biztosítására, és ezáltal a 
transznacionális kerékpáros tengely 
létrehozására az egész Európát lefedő 
hálózaton belül;

Or. en



AM\1212517HU.docx 379/400 PE657.232v01-00

HU

Módosítás 539
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – g pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. kibocsátáscsökkentés; vagy iii. kibocsátáscsökkentés, amely 
egyértelmű pályát rajzol fel a 
kibocsátásmentesség 2040-ig történő 
elérésére; vagy

Or. en

Módosítás 540
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a meglévő közlekedési 
infrastruktúra – többek között a TEN-T 
hálózat autópályái – karbantartására vagy 
korszerűsítésére irányuló projektek, 
amennyiben ezek a közúti 
közlekedésbiztonság fejlesztése, 
fenntartása vagy javítása, az intelligens 
közlekedési rendszerek (ITS) 
szolgáltatásainak fejlesztése vagy az 
infrastruktúra integritásának és az 
infrastruktúrára vonatkozó előírásoknak 
való megfelelésnek a garantálása, továbbá 
biztonságos parkolóhelyek és 
létesítmények, az elektromos és az 
alternatívüzemanyag-töltőállomások 
kialakítása érdekében szükségesek.

h) a meglévő közlekedési 
infrastruktúra – többek között a TEN-T 
hálózat autópályái – karbantartására vagy 
korszerűsítésére irányuló projektek csak 
akkor, ha ezek a közúti 
közlekedésbiztonság fejlesztése, 
fenntartása vagy javítása, az intelligens 
közlekedési rendszerek (ITS) 
szolgáltatásainak fejlesztése vagy az 
infrastruktúra integritásának és az 
infrastruktúrára vonatkozó előírásoknak 
való megfelelésnek a garantálása, továbbá 
biztonságos parkolóhelyek és 
létesítmények, az elektromos és az 
alternatívüzemanyag-töltőállomások 
kialakítása érdekében szükségesek.

Or. en
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Módosítás 541
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hulladékgazdálkodási 
infrastruktúra;

b) hulladékhasznosítási és 
hulladékgazdálkodási infrastruktúra;

Or. en

Módosítás 542
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az energiaintenzív ágazatok 
dekarbonizációja és kibocsátásának 
jelentős csökkentése, beleértve az 
innovatív alacsony kibocsátású 
technológiák demonstrációját és 
bevezetését;

h) az energiaintenzív ágazatok 
dekarbonizációja és kibocsátásának 
jelentős csökkentése, beleértve az 
innovatív kibocsátásmentes technológiák 
demonstrációját és bevezetését;

Or. en

Módosítás 543
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a szén és az olaj felhasználásának 
fokozatos megszüntetése révén az 
energiatermelési és -forgalmazási lánc 
dekarbonizációja; továbbá

i) a szén, a földgáz és az olaj 
felhasználásának fokozatos megszüntetése 
révén az energiatermelési és -forgalmazási 
lánc dekarbonizációja; továbbá
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Or. en

Módosítás 544
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A digitális konnektivitási 
infrastruktúra fejlesztése, különösen a 
nagyon nagy kapacitású digitális hálózatok 
telepítését és az 5G kapcsolatokat 
támogató, vagy a digitális konnektivitást és 
a hozzáférést – különösen a vidéki térségek 
és a periferikus régiók esetében – javító 
projektek révén.

4. A digitális konnektivitási 
infrastruktúra fejlesztése, különösen a 
nagyon nagy kapacitású digitális hálózatok 
telepítését és a konnektivitást támogató, 
vagy a digitális konnektivitást és a 
hozzáférést – különösen a vidéki térségek 
és a periferikus régiók esetében – javító 
projektek révén.

Or. en

Módosítás 545
Clotilde Armand

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A digitális konnektivitási 
infrastruktúra fejlesztése, különösen a 
nagyon nagy kapacitású digitális hálózatok 
telepítését és az 5G kapcsolatokat 
támogató, vagy a digitális konnektivitást és 
a hozzáférést – különösen a vidéki térségek 
és a periferikus régiók esetében – javító 
projektek révén.

4. A digitális konnektivitási 
infrastruktúra fejlesztése, különösen a 
nagyon nagy kapacitású digitális hálózatok 
telepítését támogató, vagy a digitális 
konnektivitást és a hozzáférést – különösen 
a vidéki térségek és a periferikus régiók 
esetében – javító projektek révén.

Or. en

Módosítás 546
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 6 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) mesterséges intelligencia; a) etikus mesterséges intelligencia;

Or. en

Módosítás 547
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 6 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kvantumtechnológia; törölve

Or. en

Módosítás 548
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Turizmus. 9. Fenntartható turizmus olyan 
beruházások révén, amelyek 
hozzájárulnak az ágazat átalakításához, 
különösen az akadálymentesség, az 
ökoturizmus és a vasúton való 
megfizethető utazás fejlesztésével, 
valamint a fenntartható, innovatív és 
digitális helyreállítást elősegítő támogató 
műveletek révén.

Or. en
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Módosítás 549
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Turizmus. 9. Fenntartható turizmus, különösen 
olyan beruházások, amelyek 
hozzájárulnak az ágazat helyreállításához, 
fenntarthatóságához és 
versenyképességéhez.

Or. en

Módosítás 550
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. Az ipartelepek (többek között a 
szennyezett területek) rehabilitációja és 
helyreállítása fenntartható használatra.

10. Az ipartelepek (többek között a 
szennyezett területek) rehabilitációja és 
helyreállítása fenntartható használatra, 
kivéve a vállalati felelősség részét képező 
rehabilitációkat és helyreállításokat.

Or. en

Módosítás 551
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 12 pont – d pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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ii. megfizethető szociális lakhatás58; ii. megfizethető, egészséges és 
energiahatékony szociális lakhatás58;

_________________ _________________
58 A megfizethető szociális lakhatást úgy 
kell értelmezni, hogy olyan hátrányos 
helyzetű személyeket vagy kevésbé 
előnyös szociális helyzetben levő 
csoportokat céloz, akik korlátozott 
fizetőképességük következtében súlyosan 
elégtelen lakáskörülmények között élnek, 
vagy piaci feltételek között nem tudnak 
lakáshoz jutni.

58 A megfizethető szociális lakhatást úgy 
kell értelmezni, hogy olyan hátrányos 
helyzetű személyeket vagy kevésbé 
előnyös szociális helyzetben levő 
csoportokat céloz, akik korlátozott 
fizetőképességük következtében súlyosan 
elégtelen lakáskörülmények között élnek, 
vagy piaci feltételek között nem tudnak 
lakáshoz jutni.

Or. en

Módosítás 552
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 12 pont – d pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. egészségügy és tartós ápolás-
gondozás, beleértve a klinikákat, 
kórházakat, az alapellátást, az otthoni 
ápolás-gondozást és a közösségi alapú 
szolgáltatásokat;

iii. egészségügy, gyermek- és tartós 
ápolás-gondozás, beleértve az állami és 
magánnapköziket, a klinikákat, 
kórházakat, az alapellátást, az otthoni 
ápolás-gondozást és a közösségi alapú 
szolgáltatásokat;

Or. en

Módosítás 553
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 12 pont – d pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. egészségügy és tartós ápolás-
gondozás, beleértve a klinikákat, 

iii. közegészségügy és tartós ápolás-
gondozás, beleértve a klinikákat, 
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kórházakat, az alapellátást, az otthoni 
ápolás-gondozást és a közösségi alapú 
szolgáltatásokat;

kórházakat, az alapellátást, az otthoni 
ápolás-gondozást és a közösségi alapú 
szolgáltatásokat;

Or. en

Módosítás 554
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 12 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a nemek közötti egyenlőséget 
előmozdító intézkedések;

g) a nemek közötti egyenlőséget 
előmozdító intézkedések, beleértve a nők 
munkaerőpiaci részvételét;

Or. en

Módosítás 555
Frances Fitzgerald
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 12 pont – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a kiszolgáltatott helyzetben lévő 
személyek, többek között a harmadik 
országbeli állampolgárok integrációja;

h) a kiszolgáltatott helyzetben lévő 
személyek, többek között a 
fogyatékossággal élő személyek, az 
LMBTI+-személyek és a harmadik 
országbeli állampolgárok integrációja;

Or. en

Módosítás 556
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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II melléklet – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. A védelmi ipar fejlesztése, 
hozzájárulva ezáltal az Unió stratégiai 
autonómiájához, különösen a következők 
támogatása révén:

törölve

a) az Unió védelmi ipari ellátási lánca, 
különösen a kkv-k és a közepes piaci 
tőkeértékű vállalkozások pénzügyi 
támogatása révén;
b) a védelmi ágazatban diszruptív 
innovációs projektekben részt vevő 
vállalkozások és szorosan kapcsolódó 
kettős felhasználású technológiák;
c) a védelmi ágazat ellátási lánca az 
együttműködésen alapuló védelmi kutatási 
és fejlesztési projektekben való részvétel 
során, beleértve az Európai Védelmi Alap 
által támogatottakat;
d) infrastruktúra a védelmi kutatás és 
képzés számára.

Or. en

Módosítás 557
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 4 pont – 4.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.1. Energia: telepített megújuló és 
egyéb biztonságos és fenntartható, 
kibocsátásmentes és alacsony kibocsátású 
energiatermelési többletkapacitás 
(megawattban – MW)

4.1. Energia: telepített megújuló- és 
egyéb biztonságos és fenntartható, 
kibocsátásmentes energiatermelési 
többletkapacitás (megawattban – MW)

Or. en
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Módosítás 558
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 4 pont – 4.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.2. Energia: a jobb energiafogyasztási 
osztályba sorolt háztartások száma, állami 
és kereskedelmi helyiségek száma

4.2. Energia: a jobb energiafogyasztási 
osztályba sorolt háztartások száma, állami 
és kereskedelmi helyiségek száma, 
valamint közel nulla 
energiafelhasználású, passzív háznak 
minősülő vagy pozitív energiamérlegű 
épületek;

Or. en

Módosítás 559
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 5 pont – 5.2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.2a. A nők által vezetett támogatott 
vállalkozások száma, az elsődleges 
tulajdonos és/vagy az igazgatósági tagok 
többségének neme szerint részletezve

Or. en

Módosítás 560
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 6 pont – 6.4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.4a. A nők által vezetett támogatott 
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vállalkozások száma, az elsődleges 
tulajdonos és/vagy az igazgatósági tagok 
többségének neme szerint részletezve

Or. en

Módosítás 561
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 8 pont – 8.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8.1. A kritikus infrastruktúra 
biztosításához hozzájáruló műveletek 
száma és volumene, adott esetben fizikai 
infrastruktúra és a kapcsolódó áruk és 
szolgáltatások szerinti bontásban

8.1. A kritikus infrastruktúra 
biztosításához és/vagy fejlesztéséhez 
hozzájáruló műveletek száma és volumene, 
fizikai infrastruktúra és a kapcsolódó áruk 
és szolgáltatások szerinti bontásban

Or. en

Módosítás 562
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 8 pont – 8.1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8.1a. az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentéséhez és a karbonsemleges 
gazdasághoz az európai éghajlat-politikai 
célokkal összhangban hozzájáruló 
műveletek száma és volumene;

Or. en

Módosítás 563
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 8 pont – 8.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8.3. Az Unió és tagállamai biztonságát 
szolgáló kritikus technológiák és inputok, 
valamint a kettős felhasználású termékek 
fejlesztéséhez hozzájáruló műveletek 
száma és volumene

8.3. Az Unió és tagállamai biztonságát 
szolgáló kritikus technológiáknak és 
inputoknak, valamint a kettős 
felhasználású termékek polgári 
alkotóelemeinek a fejlesztéséhez 
hozzájáruló műveletek száma és volumene

Or. en

Módosítás 564
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 8 pont – 8.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8.4. Az Unió és tagállamai biztonságát 
szolgáló kritikus technológiákat és 
inputokat, valamint a kettős felhasználású 
termékeket fejlesztő és gyártó, támogatott 
vállalkozások száma méret szerinti 
bontásban

8.4. Az Unió és tagállamai biztonságát 
szolgáló kritikus technológiákat és 
inputokat, valamint a kettős felhasználású 
termékek polgári alkotóelemeit fejlesztő és 
gyártó, támogatott vállalkozások száma 
méret szerinti bontásban

Or. en

Módosítás 565
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 8 pont – 8.4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8.4a. Az olyan klaszterek és digitális 
innovációs központok száma, amelyeket a 
regionális, nemzeti és európai szint és a 
magánvállalkozások és -vállalatok közötti 
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szinergiák létrehozása céljából 
támogatnak;

Or. en

Módosítás 566
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 8 pont – 8.5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8.5. A kritikus inputok biztosításához, 
gyártásához és készletezéséhez hozzájáruló 
műveletek száma és volumene, beleértve a 
kritikus egészségügyi ellátás biztosítását is

8.5. A kritikus inputok biztosításához, 
gyártásához és készletezéséhez hozzájáruló 
műveletek száma és volumene, kivéve ha a 
meglévő jogi követelmények korlátokat 
állítanak fel, beleértve a kritikus 
egészségügyi ellátás biztosítását is

Or. en

Módosítás 567
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 8 pont – 8.7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8.7. Az Unió iparának jövője 
szempontjából stratégiai jelentőségű 
kulcsfontosságú alap- és digitális 
technológiákat támogató műveletek száma 
és volumene.

8.7. Az Unió szempontjából stratégiai 
jelentőségű kulcsfontosságú alap- és 
digitális technológiákat támogató 
műveletek száma és volumene.

Or. en

Módosítás 568
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 8 pont – 8.7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8.7a. Azoknak a műveleteknek a száma 
és volumene, amelyek segítenek a 
vállalatoknak és a közösségeknek, 
különösen a kkv-knak az értékláncaik és 
üzleti modelljeik ellenálló képességének 
növelésében.

Or. en

Módosítás 569
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – B pont – 8 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Hitel- és garancianyújtási 
szolgáltatás (InnovFin Debt):

törölve

– Az Európai Parlament és a Tanács 
1290/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) a „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
részvételi és terjesztési szabályainak 
megállapításáról, valamint az 
1906/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 81. 
o.);
– Az Európai Parlament és a Tanács 
1291/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) a „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról és az 1982/2006/EK 
határozat hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 347., 2013.12.20., 104. o.).
– A Tanács 2013/743/EU határozata 
(2013. december 3.) a „Horizont 2020” 
kutatási és innovációs keretprogram 
(2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi 
program létrehozásáról és a 2006/971/EK, 
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a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 
2006/974/EK és a 2006/975/EK 
határozatok hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).

Or. en

Módosítás 570
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – C pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz hitelfinanszírozási eszköze (CEF 
DI): Az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz hitelfinanszírozási eszköze (CEF 
DI): Az Európai Parlament és a Tanács 
1316/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU 
rendelet módosításáról és a 680/2007/EK 
és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. 
o.).

törölve

Or. en

Módosítás 571
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 2 bekezdés – 1 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Közjó jelleg (például oktatás és 
készségek, egészségügyi ellátás és 
akadálymentesség, biztonság és védelem, 
valamint az ingyenesen vagy 
elhanyagolható költségek mellett 
rendelkezésre álló infrastruktúra), amelyek 

a) Közjó jelleg (például oktatás és 
készségek, egészségügyi ellátás és 
akadálymentesség, biztonság, valamint az 
ingyenesen vagy elhanyagolható költségek 
mellett rendelkezésre álló infrastruktúra), 
amelyek esetében az üzemeltető vagy a 
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esetében az üzemeltető vagy a vállalkozás 
nem tud elegendő pénzügyi hasznot elérni.

vállalkozás nem tud elegendő pénzügyi 
hasznot elérni.

Or. en

Módosítás 572
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 2 bekezdés – 1 pont – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) Amennyiben a finanszírozási és 
beruházási műveletek támogatására az 
európai stratégiai beruházási keretből kerül 
sor, a beruházást nem vagy nem 
ugyanolyan mértékben hajtották volna 
végre az Unióban letelepedett és működő 
szervezetek piaci finanszírozása mellett, 
mivel nehézségekbe ütközik az európai 
stratégiai érdeket érintő előnyök 
internalizálása.

f) Amennyiben a finanszírozási és 
beruházási műveletek támogatására az 
európai stratégiai beruházási keretből kerül 
sor, a beruházást nem vagy nem az 
Unióban letelepedett és működő 
szervezetek piaci finanszírozása mellett 
hajtották volna végre, mivel nehézségekbe 
ütközik az európai stratégiai érdeket érintő 
előnyök internalizálása.

Or. en

Módosítás 573
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 2 bekezdés – 2 pont – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ahhoz, hogy a költségvetési 
rendelet 209. cikke (2) bekezdésének b) 
pontjában említett magánforrásokon túl 
addicionálisnak lehessen tekinteni, az 
InvestEU Alap a végrehajtó partnerek 
olyan beruházásokat célzó finanszírozási és 
beruházási műveleteit támogatja, amelyek 
jellemzőik (közjó jelleg, externáliák, 
információs aszimmetriák, társadalmi-

(1) Ahhoz, hogy a költségvetési 
rendelet 209. cikke (2) bekezdésének b) 
pontjában említett magánforrásokon túl 
addicionálisnak lehessen tekinteni, az 
InvestEU Alap a végrehajtó partnerek 
olyan beruházásokat célzó finanszírozási és 
beruházási műveleteit támogatja, amelyek 
jellemzőik (közjó jelleg, externáliák, 
információs aszimmetriák, társadalmi-
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gazdasági kohéziós megfontolások vagy 
egyéb) miatt nem képesek elégséges piaci 
szintű pénzügyi megtérülést biztosítani, 
vagy túl kockázatosnak tűnnek 
(összehasonlítva azon kockázati szintekkel, 
amelyeket az érintett magánszervezetek 
hajlandók elfogadni). Az említett jellemzők 
miatt az ilyen finanszírozási és beruházási 
műveletek az árképzés, a biztosítéknyújtási 
követelmények, a finanszírozás típusa, a 
nyújtott finanszírozás futamideje vagy 
egyéb feltételek tekintetében észszerű 
feltételek mellett nem férnek hozzá a piaci 
finanszírozáshoz, és nem valósulnának 
meg egyáltalán vagy ugyanolyan 
mértékben állami támogatás nélkül az 
Unióban.

gazdasági kohéziós megfontolások vagy 
egyéb) miatt nem képesek elégséges piaci 
szintű pénzügyi megtérülést biztosítani, 
vagy túl kockázatosnak tűnnek 
(összehasonlítva azon kockázati szintekkel, 
amelyeket az érintett magánszervezetek 
hajlandók elfogadni). Az említett jellemzők 
miatt az ilyen finanszírozási és beruházási 
műveletek az árképzés, a biztosítéknyújtási 
követelmények, a finanszírozás típusa, a 
nyújtott finanszírozás futamideje vagy 
egyéb feltételek tekintetében észszerű 
feltételek mellett nem férnek hozzá a piaci 
finanszírozáshoz, és nem valósulnának 
meg egyáltalán vagy ugyanolyan 
mértékben állami támogatás nélkül az 
Unióban. Az InvestEU Alap által 
támogatott projekteknek a tartós 
foglalkoztatás, az állami infrastruktúra és 
a fenntartható növekedés megteremtésére 
kell törekedniük, és hozzá kell járulniuk 
az Unió éghajlat-politikai célkitűzéseinek 
megvalósításához.

Or. en

Módosítás 574
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 2 bekezdés – 2 pont – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az európai stratégiai beruházási 
kerethez tartozó finanszírozási és 
beruházási műveletek akkor is 
addicionálisnak tekinthetők, ha ezeket a 
műveleteket az Unióban letelepedett és 
működő más magán- és állami szervezetek 
nem, vagy nem ugyanolyan mértékben 
hajthatták volna végre az InvestEU Alap 
támogatása nélkül.

(3) Az európai stratégiai beruházási 
kerethez tartozó finanszírozási és 
beruházási műveletek akkor is 
addicionálisnak tekinthetők, ha ezeket a 
műveleteket az Unióban letelepedett és 
működő más magán- és állami szervezetek 
nem hajthatták volna végre az InvestEU 
Alap támogatása nélkül.

Or. en
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Módosítás 575
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 2 bekezdés – 2 pont – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Saját tőkéből és kvázi-sajáttőkéből, 
vagy hosszú lejáratú adóssággal, 
árazással, biztosítékeszközökre vonatkozó 
követelményekkel vagy egyéb, a piacon 
vagy más közforrásból nem kellően 
elérhető feltételekkel nyújtott támogatás.

b) Saját tőkéből, árazással, 
biztosítékeszközökre vonatkozó 
követelményekkel vagy egyéb, a piacon 
vagy más közforrásból nem kellően 
elérhető feltételekkel nyújtott támogatás.

Or. en

Módosítás 576
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 2 bekezdés – 2 pont – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 577
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) a védelmi tevékenységek terén az 
alkalmazandó nemzetközi jog szerint tiltott 

(2) az alkalmazandó nemzetközi jog 
szerint tiltott termékek és technológiák 
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termékek és technológiák használatát, 
fejlesztését vagy előállítását;

használatát, fejlesztését vagy előállítását;

Or. en

Módosítás 578
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) atomerőmű-leállítást, -üzemeltetést, 
-átalakítást vagy -építést;

(11) atomerőmű-leállítást és -
üzemeltetést;

Or. en

Módosítás 579
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 12 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) szilárd fosszilis tüzelőanyagok és 
olaj bányászatához vagy kitermeléséhez, 
feldolgozásához, forgalmazásához, 
tárolásához vagy elégetéséhez, valamint a 
földgázkitermeléshez kapcsolódó 
beruházásokat. Ez a kizárás nem 
vonatkozik az alábbiakra:

(12) fosszilis tüzelőanyagok 
termeléséhez, feldolgozásához, 
forgalmazásához, tárolásához, 
szállításához vagy elégetéséhez 
kapcsolódó beruházásokat.

Or. en

Módosítás 580
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 12 pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) szilárd fosszilis tüzelőanyagok és 
olaj bányászatához vagy kitermeléséhez, 
feldolgozásához, forgalmazásához, 
tárolásához vagy elégetéséhez, valamint a 
földgázkitermeléshez kapcsolódó 
beruházásokat. Ez a kizárás nem 
vonatkozik az alábbiakra:

(12) fosszilis tüzelőanyagok bányászati 
kitermeléséhez, feldolgozásához, 
forgalmazásához, tárolásához, 
szállításához vagy elégetéséhez, valamint a 
földgázkitermeléshez kapcsolódó 
beruházásokat. Ez a kizárás nem 
vonatkozik az alábbiakra:

Or. en

Módosítás 581
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 12 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) szilárd fosszilis tüzelőanyagok és 
olaj bányászatához vagy kitermeléséhez, 
feldolgozásához, forgalmazásához, 
tárolásához vagy elégetéséhez, valamint a 
földgázkitermeléshez kapcsolódó 
beruházásokat. Ez a kizárás nem 
vonatkozik az alábbiakra:

(12) fosszilis tüzelőanyagok és olaj 
bányászatához vagy kitermeléséhez, 
feldolgozásához, forgalmazásához, 
tárolásához vagy elégetéséhez, valamint a 
földgázkitermeléshez kapcsolódó 
beruházásokat. Ez a kizárás nem 
vonatkozik az alábbiakra:

Or. en

Módosítás 582
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 12 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan projektek, amelyek esetében 
nem létezik életképes alternatív 
technológia;

törölve

Or. en
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Módosítás 583
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 12 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan projektek, amelyek esetében 
nem létezik életképes alternatív 
technológia;

törölve

Or. en

Módosítás 584
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 12 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan projektek, amelyek esetében 
nem létezik életképes alternatív 
technológia;

törölve

Or. en

Módosítás 585
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 12 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szennyezés megelőzésével és 
leküzdésével kapcsolatos projektek;

törölve

Or. en
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Módosítás 586
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 12 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) szén-dioxid leválasztására, 
tárolására vagy hasznosítására szolgáló 
berendezésekkel felszerelt projektek; 
olyan ipari vagy kutatási projektek, 
amelyek az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának jelentős csökkentését 
eredményezik az alkalmazandó uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
referenciaértékeihez képest;

törölve

Or. en

Módosítás 587
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Atomerőművek leállításához, 
üzemeltetéséhez, átalakításához, 
építéséhez vagy élettartamuk 
meghosszabbításához, illetve a radioaktív 
hulladék kezeléséhez vagy tárolásához 
kapcsolódó beruházások.

Or. en

Módosítás 588
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 15 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Repülőtéri infrastruktúrára (a 
legkülső régiók kivételével) és autópálya-
infrastruktúrára irányuló beruházások;

Or. en


