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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az InvestEU program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2018)0439),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
173. cikkére és 175. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát 
benyújtotta a Parlamenthez (C8-0257/2018),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...1-i véleményére,

– tekintettel a Régiók Bizottsága …2-i véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság által az 
eljárási szabályzat 55. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, 
valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a 
Regionális Fejlesztési Bizottság és a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményeire 
(A8-0000/2018),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
                                               
1 HL C …
2 HL C …



PE628.640v01-00 6/76 PR\1165426HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az elmúlt években az Unió 
ambiciózus stratégiákat fogadott el az 
egységes piac kiteljesítése, valamint a 
fenntartható növekedés és a 
munkahelyteremtés ösztönzése céljából: 
ilyen a tőkepiaci unió, a digitális egységes 
piaci stratégia, a „Tiszta energia minden 
európainak” kezdeményezéscsomag, a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós 
cselekvési terv, az alacsony kibocsátású 
mobilitás stratégiája, az európai védelmi 
stratégia és az európai űrstratégia. Az 
InvestEU Alap a beruházások és a 
finanszírozáshoz jutás támogatásával 
várhatóan kiaknázza és fokozza az említett 
egymást is erősítő stratégiák közötti 
szinergiákat.

(3) Az elmúlt években az Unió 
ambiciózus stratégiákat fogadott el az 
egységes piac kiteljesítése, valamint a 
fenntartható és inkluzív növekedés és a 
munkahelyteremtés ösztönzése céljából: 
ilyen az Európa 2020 stratégia, a tőkepiaci 
unió, a digitális egységes piaci stratégia, az 
európai kulturális menetrend, a „Tiszta 
energia minden európainak” 
kezdeményezéscsomag, a körforgásos 
gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési 
terv, az alacsony kibocsátású mobilitás 
stratégiája, az európai védelmi stratégia, az 
európai űrstratégia és a szociális jogok 
európai pillére. Az InvestEU Alap a 
beruházások és a finanszírozáshoz jutás 
támogatásával várhatóan kiaknázza és 
fokozza az említett egymást is erősítő 
stratégiák közötti szinergiákat.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének 
javításához, többek között az innováció és 
a digitalizáció területén, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságának, a 
társadalom ellenálló képességének és a 
társadalmi befogadásnak a fokozásához, 
valamint az uniós tőkepiacok 
integrációjához, beleértve a széttagoltságuk 
kezelését és az uniós vállalkozások 
finanszírozási forrásainak diverzifikálását 
célzó megoldásokat. Ennek érdekében 
technikai és gazdasági szempontból 
életképes projekteket kell támogatnia egy 
olyan keret létrehozásával, amely lehetővé 

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének 
javításához, többek között az innováció és 
a digitalizáció területén, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságának, a 
társadalom ellenálló képességének és a 
társadalmi befogadásnak a fokozásához, 
valamint az uniós tőkepiacok 
integrációjához, beleértve a széttagoltságuk 
kezelését és az uniós vállalkozások 
finanszírozási forrásainak diverzifikálását 
célzó megoldásokat. Ennek érdekében a 
kulturális és kreatív ágazatok kettős 
értékét, a technikai, gazdasági és 
társadalmi szempontból életképes 
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teszi a hitelviszonyt megtestesítő, 
kockázatmegosztási és tulajdoni 
részesedést megtestesítő instrumentumok 
használatát az uniós költségvetésből 
biztosított garancia mellett és a végrehajtó 
partnerektől származó hozzájárulásokkal. 
Az InvestEU Alapból nyújtott 
támogatásnak a felmerülő igényekhez kell 
igazodnia, ugyanakkor az Unió 
szakpolitikai célkitűzéseinek eléréséhez 
való hozzájárulásra kell összpontosítania.

projekteket kell támogatnia egy olyan keret 
létrehozásával, amely lehetővé teszi a 
hitelviszonyt megtestesítő, 
kockázatmegosztási és tulajdoni 
részesedést megtestesítő instrumentumok 
használatát az uniós költségvetésből 
biztosított garancia mellett és a végrehajtó 
pénzügyi partnerektől származó 
hozzájárulásokkal. Az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a felmerülő 
igényekhez kell igazodnia, ugyanakkor az 
Unió szakpolitikai célkitűzéseinek 
eléréséhez való hozzájárulásra kell 
összpontosítania.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az InvestEU Alap keretében tárgyi 
eszközökre és immateriális javakra 
irányuló beruházásokat kell támogatni a 
növekedés, a beruházások és a 
foglalkoztatás előmozdítása érdekében, 
ezáltal hozzájárulva a jólét fokozásához és
a méltányosabb jövedelemelosztáshoz az 
Unióban. Az InvestEU Alapon keresztül 
végrehajtott beavatkozásnak ki kell 
egészítenie a vissza nem térítendő 
támogatás útján biztosított uniós 
támogatást.

(6) Az InvestEU Alap keretében tárgyi 
eszközökre és immateriális javakra –
beleértve a kulturális örökséget – irányuló 
beruházásokat kell támogatni a növekedés, 
a beruházások és a foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében, ezáltal 
hozzájárulva a jólét fokozásához, a 
méltányosabb jövedelemelosztáshoz és a 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióhoz az Unióban. Az InvestEU 
Alapon keresztül végrehajtott 
beavatkozásnak ki kell egészítenie a vissza 
nem térítendő támogatás útján biztosított 
uniós támogatást.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az InvestEU programnak hozzá 
kell járulnia egy olyan fenntartható uniós 
pénzügyi rendszer kiépítéséhez, amely – a 
fenntartható növekedés finanszírozásáról 
szóló bizottsági cselekvési tervben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban – támogatja a magántőke 
átirányítását a fenntartható beruházások 
felé13.

(8) Az InvestEU programnak hozzá 
kell járulnia egy olyan fenntartható uniós 
pénzügyi rendszer kiépítéséhez, amely – a 
társadalmi és a fenntartható növekedés 
finanszírozásáról szóló bizottsági 
cselekvési tervben meghatározott 
célkitűzésekkel összhangban – támogatja a 
magántőke átirányítását a fenntartható 
beruházások felé13.

_________________ _________________

13 COM/2018/97 13 COM/2018/97

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az éghajlatváltozás kezelésének 
fontosságára való tekintettel és 
összhangban az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és az ENSZ 
fenntartható fejlesztési céljainak elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaival 
az InvestEU program hozzá fog járulni az 
éghajlati szempontok érvényesítéséhez és 
ahhoz az átfogó célkitűzéshez, mely szerint 
az uniós költségvetési kiadások 25%-át
éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására fordítsák. Az InvestEU 
program keretében végrehajtott 
intézkedések várhatóan a program teljes 
pénzügyi keretösszegének 30 %-át 
fordítják éghajlat-politikai célkitűzésekre. 
A megfelelő intézkedések az InvestEU 
program előkészítése és végrehajtása során 
kerülnek meghatározásra, majd ezeket a 
kapcsolódó értékelések és felülvizsgálatok 
során újból megvizsgálják.

(9) Az éghajlatváltozás kezelésének 
fontosságára való tekintettel és 
összhangban az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és az ENSZ 
fenntartható fejlesztési céljainak elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaival 
az InvestEU program hozzá fog járulni az 
éghajlati szempontok érvényesítéséhez és 
ahhoz az átfogó célkitűzéshez, mely szerint 
az uniós költségvetési kiadások 30%-át
éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására fordítsák. Az InvestEU 
program keretében végrehajtott 
intézkedések várhatóan a program teljes 
pénzügyi keretösszegének 30 %-át 
fordítják éghajlat-politikai célkitűzésekre. 
A megfelelő intézkedések az InvestEU 
program előkészítése és végrehajtása során 
kerülnek meghatározásra, majd ezeket a 
kapcsolódó értékelések és felülvizsgálatok 
során újból megvizsgálják.
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Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Világgazdasági Fórum globális 
kockázatokról szóló 2018. évi jelentése 
szerint a világgazdaságot fenyegető tíz 
legfontosabb kockázat fele a környezethez 
kapcsolódik. E kockázatok közé tartozik a 
lég-, talaj- és vízszennyezés, 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 érvényesítését. A 
környezetvédelmet és a kapcsolódó 
kockázatmegelőzést és -kezelést be kell 
építeni a beruházások előkészítésébe és 
végrehajtásába. Az EU-nak nyomon kell 
követnie továbbá a biológiai sokféleséggel 
és a légszennyezés ellenőrzésével 
kapcsolatos kiadásait a biológiai 
sokféleségről szóló egyezmény és az (EU) 
2016/2284 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv15 szerinti jelentéstételi 
kötelezettségek betartása érdekében. 
Következésképpen a környezetvédelmi 
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, hogy lehetővé tegye a 
beruházások által a természeti tőke 
alapvető elemeire, többek között a 

(11) A Világgazdasági Fórum globális 
kockázatokról szóló 2018. évi jelentése 
szerint a világgazdaságot fenyegető tíz 
legfontosabb kockázat fele a környezethez 
kapcsolódik. E kockázatok közé tartozik a 
lég-, talaj- és vízszennyezés, 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 érvényesítését. A 
környezetvédelmet és a kapcsolódó 
kockázatmegelőzést és -kezelést –
beleértve az áradásokat, földrengéseket, 
kontrollálatlan vegetációtüzeket és más 
katasztrófákat – kell építeni a beruházások 
előkészítésébe és végrehajtásába. Az EU-
nak nyomon kell követnie továbbá a 
biológiai sokféleséggel és a légszennyezés 
ellenőrzésével kapcsolatos kiadásait a 
biológiai sokféleségről szóló egyezmény és 
az (EU) 2016/2284 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv15 szerinti jelentéstételi 
kötelezettségek betartása érdekében. 
Következésképpen a környezetvédelmi 
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, hogy lehetővé tegye a 
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levegőre, a vízre, a talajra és a biológiai 
sokféleségre gyakorolt egyedi és együttes 
hatások értékelését.

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.

_________________ _________________

15 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.).

15 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 7

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A jelentős uniós támogatásban 
részesülő, mindenekelőtt az 
infrastruktúrára irányuló beruházási 
projekteket fenntarthatósági vizsgálatnak 
kell alávetni egy olyan iránymutatás
alapján, amelyet a Bizottságnak az 
InvestEU program keretében a végrehajtó 
partnerekkel együttműködésben kell 
kidolgoznia, és amely megfelelő módon 
felhasználja a [a fenntartható beruházást 
elősegítő keret létrehozásáról szóló 
rendelet] által megállapított kritériumokat 
annak meghatározásához, hogy a gazdasági 
tevékenység környezeti szempontból 
fenntartható-e, továbbá összeegyeztethető a 
más uniós programokhoz kidolgozott 
iránymutatásokkal. Ennek az 
iránymutatásnak megfelelő 
rendelkezéseket kell tartalmaznia az 
indokolatlan adminisztratív terhek 
elkerülésére.

(12) A jelentős uniós támogatásban 
részesülő, mindenekelőtt az 
infrastruktúrára irányuló beruházási 
projekteket fenntarthatósági vizsgálatnak 
kell alávetni olyan beruházási 
iránymutatások alapján, amelyet a 
Bizottságnak az InvestEU program 
keretében a végrehajtó partnerekkel 
együttműködésben kell kidolgoznia, és 
amely megfelelő módon felhasználja a [a 
fenntartható beruházást elősegítő keret 
létrehozásáról szóló rendelet] által 
megállapított kritériumokat annak 
meghatározásához, hogy a gazdasági 
tevékenység környezeti szempontból 
fenntartható-e, továbbá összeegyeztethető a 
más uniós programokhoz kidolgozott 
beruházási iránymutatásokkal. Ezeknek a 
beruházási iránymutatásoknak megfelelő 
rendelkezéseket kell tartalmazniuk az 
indokolatlan adminisztratív terhek 
elkerülésére.
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Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A pénzügyi válság időszakában 
visszaesett az infrastrukturális beruházások 
szintje, ami meggyengítette az Unió 
képességét a fenntartható növekedés, a 
versenyképesség és a konvergencia 
fellendítésére. Az európai infrastruktúrára 
fordított jelentős beruházások 
elengedhetetlenek az Unió fenntarthatósági 
céljainak, többek között a 2030-ra elérendő 
energiaügyi és éghajlat-politikai céloknak a 
teljesítéséhez. Ennek megfelelően az 
InvestEU Alapból nyújtott támogatásnak a 
közlekedésre, az energiaügyre, többek 
között az energiahatékonyságra és a 
megújuló energiára, környezetvédelmi, 
éghajlat-politikai intézkedésekre, valamint 
a tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az uniós finanszírozási támogatás 
hatásának és hozzáadott értékének 
maximalizálása érdekében helyénvaló egy 
olyan egyszerűsített beruházási eljárást 
bevezetni, amely lehetővé teszi a 
beruházási projektportfólió-tervek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való összhangját. A 
biztonsági fenyegetésekre tekintettel az 
uniós támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek figyelembe kell venniük a 
polgárok közterületeken történő védelmére 
vonatkozó elveket. Ennek ki kell 
egészítenie azokat az erőfeszítéseket, 
amelyek más uniós alapokból, például az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból a 
közterületekre, közlekedésre, energiára és 
más kritikus infrastruktúrára irányuló 
beruházások biztonsági elemeihez 
nyújtanak támogatást.

(13) A pénzügyi válság időszakában 
visszaesett az infrastrukturális beruházások 
szintje, ami meggyengítette az Unió 
képességét a fenntartható növekedés, a 
versenyképesség és a konvergencia 
fellendítésére. Az európai infrastruktúrára 
– beleértve az összekapcsolásra és az 
energiahatékonyságra – fordított jelentős 
beruházás elengedhetetlen az Unió 
fenntarthatósági céljainak, többek között a 
2030-ra elérendő energiaügyi és éghajlat-
politikai céloknak a teljesítéséhez. Ennek 
megfelelően az InvestEU Alapból a 
közlekedésre nyújtott támogatásnak –
beleértve a meglévő infrastruktúra 
eszközök karbantartására vagy 
fejlesztésére különös figyelemmel a 
biztonságra és a biztonsági eszközökre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra, az energiahálózatok 
összekapcsolására és a megújuló 
energiára, környezetvédelmi, éghajlat-
politikai intézkedésekre, valamint a tengeri 
és a digitális infrastruktúrára irányuló 
beruházásokat kell megcéloznia. Az uniós 
finanszírozási támogatás hatásának és 
hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló egy olyan 
egyszerűsített beruházási eljárást 
bevezetni, amely lehetővé teszi a 
beruházási projektportfólió-tervek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való összhangját. A 
biztonsági fenyegetésekre és a 
kockázatmegelőzésre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási
projekteknek figyelembe kell venniük a 
polgárok közterületeken történő védelmére 
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vonatkozó elveket. Ennek ki kell 
egészítenie azokat az erőfeszítéseket, 
amelyek más uniós alapokból, például az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból a 
közterületekre, közlekedésre, energiára és 
más kritikus infrastruktúrára irányuló 
beruházások biztonsági elemeihez 
nyújtanak támogatást.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A kis- és középvállalkozások (kkv-
k) kulcsszerepet játszanak az Unióban. 
Nehezen jutnak azonban finanszírozáshoz 
a befektetők által feltételezett nagy 
kockázat vagy a megfelelő biztosíték 
hiánya miatt. További kihívást jelent, hogy 
a kkv-knak versenyképesnek kell 
maradniuk és ennek érdekében 
intézkedéseket kell tenniük a digitalizálás, 
a nemzetköziesedés és az innováció terén, 
és fokozniuk kell alkalmazottaik 
készségszintjét. Emellett a nagyobb 
vállalkozásokkal összehasonlítva 
finanszírozási források szűkebb köréhez 
férnek hozzá: jellemzően nem bocsátanak 
ki kötvényeket, és csak korlátozottan 
férnek hozzá a tőzsdékhez vagy a nagy 
intézményi befektetőkhöz. Azon kkv-k 
esetében, amelyek tevékenysége 
immateriális javakra összpontosul, még 
nagyobb problémát jelent a 
finanszírozáshoz jutás. Az uniós kkv-k 
nagymértékben támaszkodnak a bankokra 
és a folyószámlahitelek, banki hitelek vagy 
lízing formáját öltő adósságfinanszírozásra. 
A fenti kihívásokkal szembesülő kkv-k 
támogatására és diverzifikáltabb 
finanszírozási források biztosítására van 
szükség ahhoz, hogy a kkv-k finanszírozni 

(16) A kis- és középvállalkozások (kkv-
k) – beleértve a kreatív és kulturális 
iparágakat – kulcsszerepet játszanak az 
Unióban. Nehezen jutnak azonban 
finanszírozáshoz a befektetők által 
feltételezett nagy kockázat vagy a 
megfelelő biztosíték hiánya miatt. További 
kihívást jelent, hogy a kkv-knak 
versenyképesnek kell maradniuk és ennek 
érdekében intézkedéseket kell tenniük a 
digitalizálás, a nemzetköziesedés és az 
innováció terén, és fokozniuk kell 
alkalmazottaik készségszintjét. Emellett a 
nagyobb vállalkozásokkal összehasonlítva 
finanszírozási források szűkebb köréhez 
férnek hozzá: jellemzően nem bocsátanak 
ki kötvényeket, és csak korlátozottan 
férnek hozzá a tőzsdékhez vagy a nagy 
intézményi befektetőkhöz. Azon kkv-k 
esetében, amelyek tevékenysége 
immateriális javakra összpontosul, még 
nagyobb problémát jelent a 
finanszírozáshoz jutás. Az uniós kkv-k 
nagymértékben támaszkodnak a bankokra 
és a folyószámlahitelek, banki hitelek vagy 
lízing formáját öltő adósságfinanszírozásra. 
A fenti kihívásokkal szembesülő kkv-k 
támogatására és diverzifikáltabb 
finanszírozási források biztosítására van 
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tudják a vállalkozás létrehozásával, 
növekedésével és fejlődésével kapcsolatos 
költségeket, talpon tudjanak maradni 
gazdasági visszaesés esetén, továbbá így 
biztosítható, hogy a gazdaság és a pénzügyi 
rendszer recesszió vagy sokkhatások esetén 
rugalmasabb legyen. Ez kiegészíti a 
tőkepiaci unió keretében már elindított 
kezdeményezéseket is. Az InvestEU 
Alapnak lehetőséget kell biztosítania a 
konkrét, célzottabb pénzügyi termékekre 
való összpontosításra.

szükség ahhoz, hogy a kkv-k finanszírozni 
tudják a vállalkozás létrehozásával, 
növekedésével és fejlődésével kapcsolatos 
költségeket, talpon tudjanak maradni 
gazdasági visszaesés esetén, továbbá így 
biztosítható, hogy a gazdaság és a pénzügyi 
rendszer recesszió vagy sokkhatások esetén 
rugalmasabb legyen és képes legyen 
munkahelyeket és társadalmi jólétet 
teremteni. Ez kiegészíti a tőkepiaci unió 
keretében már elindított 
kezdeményezéseket is. Az InvestEU 
Alapnak lehetőséget kell biztosítania a 
konkrét, célzottabb pénzügyi termékekre 
való összpontosításra.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Ahogy az az Európa szociális 
dimenziójáról16, valamint a szociális jogok 
európai pilléréről17 szóló vitaanyagban 
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 és az egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférést érinti. A 
társadalmi tőkére, készségekre és 
humántőkére épülő gazdaságra, valamint a 
kiszolgáltatott csoportok társadalomba való 
integrálására irányuló beruházások –
különösen ha uniós szinten összehangoltak 
– megerősíthetik a gazdasági 
lehetőségeket. Az InvestEU Alapot fel kell 
használni az oktatásba és képzésbe való 
beruházások támogatására, a foglalkoztatás 
növelésére különösen a szakképzetlen és 

(17) Ahogy az az Európa szociális 
dimenziójáról16, valamint a szociális jogok 
európai pilléréről17 és a fogyatékossággal 
élő személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény uniós keretéről szóló 
vitaanyagban 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 kiszolgáltatott 
csoportok társadalomba való integrálására 
irányuló beruházások – különösen ha uniós 
szinten összehangoltak – megerősíthetik a 
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tartósan munkanélküli személyek körében, 
valamint a helyzet javítására a nemzedékek 
közötti szolidaritás, az egészségügyi 
ágazat, a hajléktalanság, a digitális 
inkluzivitás, a közösségfejlesztés, a 
fiatalok társadalmi szerepe és helye, 
valamint a kiszolgáltatott személyek, 
köztük a harmadik országbeli 
állampolgárok tekintetében. Az InvestEU 
programnak hozzá kell járulnia az európai 
kultúra és kreativitás támogatásához is. Az 
uniós társadalmak és a munkaerőpiac 
következő évtizedben várható mélyreható 
átalakulásának figyelembevétele érdekében 
szükség van a humán tőkébe, a 
mikrofinanszírozásba, a 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 rendelkezésére álló 
források kínálatát. Az európai szociális 
infrastruktúrára irányuló beruházásokkal 
foglalkozó magas szintű munkacsoport 
jelentése18 rávilágított a szociális 
infrastruktúra és szolgáltatások, többek 
között az oktatás, a képzés, az egészségügy 
és a lakhatás terén jellemző beruházási 
hiányra, és megállapította, hogy 
támogatásra van szükség, többek között 
uniós szinten is. Ezért ki kell aknázni az 
állami, vállalati és karitatív tőke együttes 
potenciálját, valamint az alapítványoktól 
származó támogatást a szociális piaci 
értéklánc fejlesztésének és az Unió 
ellenálló képességének előmozdításához.

gazdasági lehetőségeket. Az InvestEU 
Alapot fel kell használni az oktatásba és 
képzésbe való beruházások támogatására, a 
foglalkoztatás növelésére különösen a 
szakképzetlen és tartósan munkanélküli 
személyek körében, valamint a helyzet 
javítására a nemzedékek közötti 
szolidaritás, az egészségügyi és társadalmi 
szolgáltatási ágazat, az állami, 
önkormányzati lakáshoz jutás, a 
hajléktalanság, a digitális inkluzivitás, a 
közösségfejlesztés, a fiatalok társadalmi 
szerepe és helye, valamint a kiszolgáltatott 
személyek, köztük a harmadik országbeli 
állampolgárok tekintetében. Az InvestEU 
programnak hozzá kell járulnia az európai 
kultúra és kreativitás támogatásához is. Az 
uniós társadalmak és a munkaerőpiac 
következő évtizedben várható mélyreható 
átalakulásának figyelembevétele érdekében 
szükség van a humán tőkébe, a társadalmi 
infrastruktúrába, a fenntartható és 
szociális támogatásokba, a 
mikrofinanszírozásba, a 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 
jelentése18 rávilágított a szociális 
infrastruktúra és szolgáltatások, többek 
között az oktatás, a képzés, az egészségügy 
és a lakhatás terén jellemző legalább 1,5 
billió eurós összberuházási hiányra a 
2018. és 2030. közötti időszakban, és 
megállapította, hogy támogatásra van 
szükség, többek között uniós szinten is. 
Ezért ki kell aknázni az állami, vállalati és 
karitatív tőke együttes potenciálját, 
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valamint az alternatív típusú pénzügyi 
szolgáltatóktól, például etikai, szociális és 
fenntartható szereplőktől és az
alapítványoktól származó támogatást a 
szociális piaci értéklánc fejlesztésének és 
az Unió ellenálló képességének 
előmozdításához.

_________________ _________________

16 COM(2017)0206. 16 COM(2017)0206.

17 COM(2017)0250. 17 COM(2017)0250.

18 Közzétéve: European Economy 
Discussion Paper 74. szám, 2018. január.

18 Közzétéve: European Economy 
Discussion Paper 74. szám, 2018. január.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az egyes szakpolitikai keretekhez 
két komponens kapcsolódik: az uniós 
komponens és a tagállami komponens. Az 
uniós komponens az egész Unióra 
kiterjedő piaci hiányosságok vagy az 
optimálistól elmaradó beruházási helyzetek 
arányos módon történő kezelésére szolgál;
a támogatásban részesülő fellépéseknek 
egyértelmű uniós hozzáadott értékkel kell 
rendelkezniük. A tagállami komponens 
keretében lehetőséget kell biztosítani a 
tagállamoknak arra, hogy a megosztott 
irányítás alá tartozó alapokból származó 
forrásaik egy részével hozzájáruljanak az 
uniós garancia feltöltéséhez annak 
érdekében, hogy 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 

(19) Az egyes szakpolitikai keretekhez 
két komponens kapcsolódik: az uniós 
komponens és a tagállami komponens. 
Mindkét komponens az egész Unióra 
és/vagy egy tagállamra kiterjedő piaci 
hiányosságok és/vagy az optimálistól 
elmaradó, az uniós politikai 
célkitűzésekkel kapcsolatos beruházási 
helyzetek kezelésére szolgál; Emellett 
lehetővé kell tenni a tagállamok számára, 
hogy garanciák vagy készpénz 
formájában hozzájárulhassanak a 
tagállami komponenshez. Az InvestEU 
Alap uniós vagy tagállami komponenséből 
nyújtott támogatásnak el kell kerülnie a 
magánfinanszírozás megkettőzését, illetve 
annak kiszorítását, valamint a 
versenytorzítást a belső piacon.
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ezáltal hozzájáruljanak a megosztott 
irányítású alap célkitűzéseinek 
megvalósításához. Az InvestEU Alap 
uniós vagy tagállami komponenséből 
nyújtott támogatásnak el kell kerülnie a 
magánfinanszírozás megkettőzését, illetve 
annak kiszorítását, valamint a 
versenytorzítást a belső piacon.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tagállami komponenst 
kifejezetten úgy kell kialakítani, hogy 
lehetővé tegye a megosztott irányítás alá 
tartozó alapok felhasználását az Unió által 
biztosított garancia feltöltéséhez. E 
kombináció célja, hogy az Unió magas 
hitelminősítését kihasználva előmozdítsa a 
nemzeti és regionális beruházásokat, 
miközben biztosítja a függő 
kötelezettségek következetes 
kockázatkezelését azáltal, hogy a Bizottság 
által nyújtott garanciát közvetett irányítás 
mellett használja fel. Az Uniónak garanciát 
kell nyújtania a Bizottság és a végrehajtó 
partnerek között a tagállami komponens 
keretében kötött 
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 feltöltési rátának 
megfelelően, a tagállamnak pedig a várható 
veszteségeket meghaladó veszteségre back-
to-back garanciát kell vállalnia az Unió 
javára. Ezeket a követelményeket az egyes 
– a lehetőséget önként választó –
tagállamokkal kötött átfogó hozzájárulási 

(20) A tagállami komponenst 
kifejezetten úgy kell kialakítani, hogy 
lehetővé tegye a megosztott irányítás alá 
tartozó alapok felhasználását az Unió által 
biztosított garancia feltöltéséhez. E 
kombináció célja, hogy az Unió magas 
hitelminősítését kihasználva előmozdítsa a 
nemzeti és regionális beruházásokat, 
miközben biztosítja a függő 
kötelezettségek következetes 
kockázatkezelését azáltal, hogy a Bizottság 
által nyújtott garanciát közvetett irányítás 
mellett használja fel. Az Uniónak garanciát 
kell nyújtania a Bizottság és a végrehajtó 
partnerek között a tagállami komponens 
keretében kötött 
garanciamegállapodásokban előirányzott 
finanszírozási és beruházási műveletekre, a 
garancia feltöltését a megosztott irányítás 
alá tartozó alapoknak kell biztosítaniuk a 
Bizottság által – egyetértésben a 
tagállammal – a műveletek jellege és az 
ebből eredő várható veszteségek alapján 
meghatározott feltöltési rátának 
megfelelően, a tagállamnak és/vagy a 
végrehajtó partnereknek vagy 
magánbefektetőknek pedig a várható 
veszteségeket meghaladó veszteségre back-
to-back garanciát kell vállalnia az Unió 
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megállapodásban kell meghatározni. A 
hozzájárulási megállapodásnak 
tartalmaznia kell az érintett tagállamban 
végrehajtandó összes – egy vagy több –
egyedi garanciamegállapodást. A feltöltési 
ráta eseti alapon történő meghatározásához 
szükség van az XXXX19 (EU, Euratom) 
rendelet (a költségvetési rendelet) [211. 
cikkének (1) bekezdésétől] való eltérésre. 
Ez a megoldás továbbá olyan egységes 
szabályrendszert biztosít a központilag 
irányított alapokból vagy megosztott 
irányítás alá tartozó alapokból támogatott 
költségvetési garanciákra, ami megkönnyíti 
kombinációjukat.

javára. A tagállam döntése alapján 
lehetővé kell tenni, hogy a 
viszontgarancia részben vagy teljes 
mértékben fedezze a megosztott irányítás 
alatt álló alapok felhasználására 
vonatkozó várható veszteségeket. Ezeket a 
követelményeket az egyes – a lehetőséget 
önként választó – tagállamokkal kötött 
átfogó hozzájárulási megállapodásban kell 
meghatározni. A hozzájárulási 
megállapodásnak tartalmaznia kell az 
érintett tagállamban végrehajtandó összes –
egy vagy több – egyedi 
garanciamegállapodást. A feltöltési ráta 
eseti alapon történő meghatározásához 
szükség van az XXXX19 (EU, Euratom) 
rendelet (a költségvetési rendelet) [211. 
cikkének (1) bekezdésétől] való eltérésre. 
Ez a megoldás továbbá olyan egységes 
szabályrendszert biztosít a központilag 
irányított alapokból vagy megosztott 
irányítás alá tartozó alapokból támogatott 
költségvetési garanciákra, ami megkönnyíti 
kombinációjukat.

_________________

19 üres

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A (folyó áron) 
38 000 000 000 EUR összegű uniós 
garancia várhatóan több mint 
650 000 000 000 EUR összegű további 
beruházást mozgósít uniós szinten, és
indikatív módon felosztásra kerül a 
szakpolitikai keretek között.

(23) A (folyó áron) 
38 000 000 000 EUR összegű uniós 
garancia várhatóan több mint 
650 000 000 000 EUR összegű további 
beruházást mozgósít uniós szinten 
felosztásra kerül a szakpolitikai keretek 
között.

Or. en
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A tagállamoknak garanciák vagy 
készpénz formájában hozzá kell járulniuk 
a tagállami komponenshez. A Stabilitási 
és Növekedési Paktum végrehajtásában a 
Tanács előjogainak sérelme nélkül, a 
tagállamok garanciák vagy készpénz 
formájában a tagállami komponensbe 
történő hozzájárulásai, vagy egy tagállam 
vagy az államháztartási szektorba sorolt 
vagy valamely tagállam nevében eljáró 
nemzeti fejlesztési bank befektetési 
platformokba történő hozzájárulásai az 
1466/97/EK tanácsi rendelet 5. cikke és az 
1782/2003/EK tanácsi rendelet 3. cikke 
szerint meghatározott egyszeri 
intézkedéseknek minősülnek.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az InvestEU Alapot alátámasztó 
uniós garanciát a Bizottságnak közvetett 
módon, a végső kedvezményezetteket elérő 
végrehajtó partnerekre támaszkodva kell 
végrehajtania. A Bizottságnak minden 
egyes végrehajtó partnerrel 
garanciamegállapodást kell kötnie, 
amelyben meghatározza az InvestEU 
Alapból biztosított garancia összegét, a 
végrehajtó partner által végrehajtott – az 
InvestEU Alap célkitűzéseinek és a 
támogathatósági kritériumoknak megfelelő 

(24) Az InvestEU Alapot alátámasztó 
uniós garanciát a Bizottságnak közvetett 
módon, a végső kedvezményezetteket elérő 
végrehajtó partnerekre támaszkodva kell 
végrehajtania. A Bizottságnak minden 
egyes végrehajtó partnerrel 
garanciamegállapodást kell kötnie, 
amelyben meghatározza az InvestEU 
Alapból biztosított garancia összegét, a 
végrehajtó partner által végrehajtott – az 
InvestEU Alap célkitűzéseinek és a 
támogathatósági kritériumoknak megfelelő 
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– finanszírozási és beruházási műveletek 
támogatásához. Az uniós garancia 
megfelelő felhasználásának biztosításához 
az InvestEU Alap számára egyedi 
irányítási struktúrát kell kialakítani.

– finanszírozási és beruházási műveletek 
támogatásához.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Az InvestEU Alapnak megfelelő 
irányítási struktúrával kell rendelkeznie, 
amely funkciójának igazodnia kell a 
kizárólagos céljához, miszerint biztosítani 
kell az uniós garancia megfelelő módon 
történő igénybevételét. Az irányítási 
struktúra elemei a tanácsadó bizottság, az 
irányítóbizottság és a beruházási 
bizottság. A Bizottságnak értékelnie kell a 
végrehajtó partnerek által javasolt 
beruházási és finanszírozási műveleteknek 
az uniós joggal és szakpolitikákkal való 
összeegyeztethetőségét, a finanszírozási és 
beruházási műveletekre vonatkozó 
döntéseket pedig végső soron a végrehajtó 
partnernek kell meghoznia.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Létre kell hozni egy a végrehajtó 
partnerek és a tagállamok képviselőiből 
álló tanácsadó testületet, amelynek célja az 
InvestEU Alap keretében bevezetett 

(25) Létre kell hozni egy a Bizottság, az 
Európai Beruházási Bank Csoport , a 
végrehajtó partnerek és a tagállamok 
képviselőiből, valamint az Európai 
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pénzügyi termékek igénybevételére 
vonatkozó információ- és adatcsere, 
valamint a felmerülő új igények és 
termékek megvitatása, beleértve az egyes 
területeken jelentkező konkrét piaci 
hiányosságokat.

Gazdasági és Szociális Bizottság által 
kijelölt négy szakpolitikai keret egy-egy 
szakértőjéből álló tanácsadó testületet, 
amelynek célja az InvestEU Alap 
keretében bevezetett pénzügyi termékek 
igénybevételére vonatkozó információ- és 
adatcsere, valamint a felmerülő új igények 
és termékek megvitatása, beleértve az 
egyes területeken jelentkező konkrét piaci 
hiányosságokat.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A Bizottságnak értékelnie kell a 
végrehajtó partnerek által javasolt 
beruházási és finanszírozási műveleteknek 
az uniós joggal és szakpolitikákkal való 
összeegyeztethetőségét, a finanszírozási és 
beruházási műveletekre vonatkozó
döntéseket pedig végső soron a végrehajtó 
partnernek kell meghoznia.

(26) Az irányítóbizottságnak meg kell 
határoznia az InvestEU Alap stratégiai 
irányvonalait és a működéséhez 
szükséges, valamint a beruházási
platformokkal kapcsolatos műveletekre 
vonatkozó szabályokat.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Indokolt, hogy a javasolt 
finanszírozási és beruházási műveletek 
pénzügyi és technikai értékelését a 
végrehajtó partnerek által a Bizottság 
rendelkezésére bocsátott szakértőkből álló 
projektértékelő csoport végezze, egy 
eredménytábla alapján pontozva a 

törölve
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végrehajtó partnerek által a beruházási 
bizottság számára elbírálás céljából 
előterjesztett műveleteket.

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A Bizottságnak az InvestEU Alap 
végrehajtó partnereinek kiválasztásakor 
figyelembe kell vennie, hogy a partnerek 
milyen mértékben képesek hozzájárulni az 
InvestEU Alap célkitűzéseihez és e célból
saját forrásaikat bevonni a megfelelő 
földrajzi lefedettség és diverzifikáció 
biztosítása, a magánbefektetők bevonása és 
a kockázatok megfelelő diverzifikálása, 
valamint a piaci hiányosságok és az 
optimálistól elmaradó beruházási helyzetek 
kezelésére szolgáló új megoldások 
kialakítása érdekében. Tekintettel a 
Szerződésekben meghatározott szerepére, 
tagállamokon átívelő működésére, 
valamint a jelenlegi finanszírozási 
eszközökről és az ESBA-ról szerzett 
tapasztalataira, indokolt, hogy az InvestEU 
Alap keretében továbbra is az Európai
Beruházási Bank (EBB)  Csoport maradjon 
a Bizottság fő végrehajtó partnere. Az 
EBB-csoport mellett a nemzeti fejlesztési 
bankok vagy intézmények számára 
célszerű lehetővé tenni, hogy kiegészítő 
pénzügyi termékeket kínáljanak, mivel a 
regionális szinten szerzett tapasztalataik és 
képességeik jól felhasználhatók a 
közszektorbeli források által az Unió 
területén gyakorolt hatás 
maximalizálásához. Emellett lehetővé kell 
tenni más nemzetközi pénzügyi 
intézmények végrehajtó partnerként való 
bevonását különösen akkor, ha szakértelem 
és tapasztalat tekintetében egyes 

(29) A Bizottságnak az InvestEU Alap 
végrehajtó partnereinek kiválasztásakor 
figyelembe kell vennie, hogy a partnerek 
milyen mértékben képesek hozzájárulni az 
InvestEU Alap célkitűzéseihez és e célból 
járuljon hozzá a megfelelő földrajzi 
lefedettség és diverzifikáció biztosítása, a 
magánbefektetők bevonása és a kockázatok 
megfelelő diverzifikálása, valamint a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezelésére szolgáló új 
megoldások kialakítása érdekében és 
biztosítsa a gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziót. Tekintettel a 
Szerződésekben meghatározott szerepére, 
tagállamokon átívelő működésére, 
valamint a jelenlegi finanszírozási 
eszközökről és az ESBA-ról szerzett 
tapasztalataira, indokolt, hogy az InvestEU 
uniós komponense keretében továbbra is az 
Európai Beruházási Bank (EBB) Csoport 
maradjon a Bizottság fő végrehajtó 
partnere. Az EBB-csoport mellett a 
nemzeti, területi és helyi fejlesztési bankok 
vagy intézmények számára célszerű 
lehetővé tenni, hogy kiegészítő pénzügyi 
termékeket kínáljanak, mivel a regionális 
szinten szerzett tapasztalataik és 
képességeik jól felhasználhatók a 
közszektorbeli források által az Unió 
területén gyakorolt hatás 
maximalizálásához. Emellett lehetővé kell 
tenni más nemzetközi pénzügyi 
intézmények végrehajtó partnerként való 
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tagállamokban komparatív előnyt 
jelentenek. Lehetővé kell tenni továbbá, 
hogy a költségvetési rendeletben 
meghatározott feltételeket teljesítő egyéb 
szervezetek végrehajtó partnerként járjanak 
el.

bevonását különösen akkor, ha szakértelem 
és tapasztalat tekintetében egyes 
tagállamokban komparatív előnyt 
jelentenek. Lehetővé kell tenni továbbá, 
hogy a költségvetési rendeletben 
meghatározott feltételeket teljesítő egyéb 
szervezetek végrehajtó partnerként járjanak 
el.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az InvestEU Alap uniós komponense 
keretében végrehajtott beavatkozások az 
uniós szinten jelentkező piaci 
hiányosságokra és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetekre összpontosuljanak, 
ugyanakkor azonban megfeleljenek a 
lehető legszélesebb földrajzi hatókör 
célkitűzésének, az uniós garanciát olyan 
végrehajtó partnereknek kell allokálni, 
amelyek – önmagukban vagy más 
végrehajtó partnerekkel együtt – legalább 
három tagállamot le tudnak fedni. A cél 
azonban az, hogy az uniós komponenshez 
kapcsolódó uniós garancia mintegy 75 %-a 
olyan végrehajtó partnerhez vagy 
partnerekhez kerüljön, amelyek 
valamennyi tagállamban képesek az 
InvestEU Alaphoz kapcsolódó pénzügyi 
termékeket kínálni.

(30) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az InvestEU Alap uniós komponense 
keretében végrehajtott beavatkozások az 
uniós szinten jelentkező piaci 
hiányosságokra és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetekre összpontosuljanak, 
ugyanakkor azonban megfeleljenek a 
lehető legszélesebb földrajzi hatókör 
célkitűzésének, az uniós garanciát olyan 
végrehajtó partnereknek kell allokálni, 
amelyek – önmagukban vagy más 
végrehajtó partnerekkel együtt – egy vagy 
több tagállamot le tudnak fedni.
Amennyiben a végrehajtó partnerek több 
mint egy tagállamot fednek le, a 
végrehajtó partnerek szerződéses 
kötelezettségét továbbra is korlátoznia kell 
a nemzeti megbízatásuknak. A cél 
azonban az, hogy az uniós komponenshez 
kapcsolódó uniós garancia legalább 75%-a 
az EBB csoporthoz kerüljön.

Or. en

Módosítás 22
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Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(33) Az InvestEU Alapnak adott esetben 
lehetővé kell tennie e 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 és 
hatékony ötvözését, amennyiben 
meghatározott piaci hiányosságok vagy az 
optimálistól elmaradó beruházási helyzetek 
kezelésére irányuló beruházások 
megerősítéséhez arra szükség van.

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Annak biztosításához, hogy a 
tanácsadási szolgáltatások földrajzi 
kiterjesztése minél szélesebb legyen az 
Unión belül, valamint az InvestEU Alappal 
kapcsolatos helyi ismereteket sikeresen ki 
lehessen aknázni, a meglévő támogatási 
rendszerek figyelembevételével szükség 
szerint biztosítani kell az InvestEU 
Tanácsadó Platform helyi jelenlétét abból a 
célból, hogy kézzelfogható, proaktív és 
testre szabott helyszíni támogatást lehessen 
nyújtani.

(36) Annak biztosításához, hogy a 
tanácsadási szolgáltatások földrajzi 
kiterjesztése minél szélesebb legyen az 
Unión belül, valamint az InvestEU Alappal 
kapcsolatos helyi ismereteket sikeresen ki 
lehessen aknázni, a meglévő támogatási 
rendszerek figyelembevételével szükség 
szerint biztosítani kell az InvestEU 
Tanácsadó Platform helyi jelenlétét abból a 
célból, hogy kézzelfogható, proaktív és 
testre szabott helyszíni támogatást lehessen 
nyújtani. A helyi tanácsadói támogatás 
nyújtásának megkönnyítése érdekében az 
InvestEU Tanácsadó Platformnak együtt 
kell működnie a nemzeti fejlesztési 
bankokkal vagy intézményekkel, valamint 
az európai strukturális és beruházási 
alapok irányító hatóságaival annak 
érdekében, hogy kihasználhassák 
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szakértelmüket és élvezhessék annak 
előnyeit. Azokban a tagállamokban, ahol 
nem léteznek fejlesztési bankok vagy 
intézmények, az InvestEU Tanácsadó 
Platformnak – adott esetben és az érintett 
tagállam kérésére – proaktív tanácsadási 
támogatást kell nyújtania 
létrehozásukhoz.

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36a) Az InvestEU Tanácsadó 
Platformnak kisebb projekteknek és 
induló vállalkozások projektjeinek 
tanácsadói támogatást kell nyújtania, 
különösen abban az esetben, ha az induló 
vállalkozások kutatási és innovációs 
beruházásaikat szellemitulajdonjog-
címekkel, például szabadalmak 
megszerzésével kívánják megvédeni.

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az InvestEU Alapból nyújtott 
kapacitásépítési támogatásnak hozzá kell 
járulnia a minőségi projektek 
kezdeményezéséhez szükséges szervezeti 
kapacitás és árjegyzési tevékenységek 
kialakításához. További cél olyan feltételek 
megteremtése, amelyek segítik a 
támogatható kedvezményezettek 

(37) Az InvestEU Alapból nyújtott 
kapacitásépítési támogatásnak hozzá kell 
járulnia a minőségi projektek 
kezdeményezéséhez szükséges szervezeti 
kapacitás és árjegyzési tevékenységek 
kialakításához. További cél olyan feltételek 
megteremtése, amelyek segítik a 
támogatható kedvezményezettek 
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potenciális számának növelését a 
kialakulóban lévő piaci szegmensekben, 
különösen abban az esetben, ha egyes 
projektek kis mérete miatt jelentős ügyleti 
többletköltségekkel kellene számolni, mint 
például a szociális finanszírozási 
ökoszisztéma esetében. A kapacitásépítési 
támogatásnak ezért ki kell egészítenie a 
konkrét szakpolitikai területre irányuló más 
uniós programok keretében végrehajtott 
intézkedéseket.

potenciális számának növelését a 
kialakulóban lévő piaci szegmensekben, 
különösen abban az esetben, ha egyes 
projektek kis mérete miatt jelentős ügyleti 
többletköltségekkel kellene számolni, mint 
például a szociális finanszírozási 
ökoszisztéma esetében. A kapacitásépítési 
támogatásnak ezért ki kell egészítenie a 
konkrét szakpolitikai területre irányuló más 
uniós programok keretében végrehajtott 
intézkedéseket. Erőfeszítést kell tenni az 
esetleges projektgazdák, különösen a helyi 
szolgáltatói szervezetek és hatóságok 
kapacitásbővítésének támogatására.

Or. en

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. „Tanácsadó Platform partner”: 
jogosult partner, akivel a Bizottság az 
InvestEU Tanácsadó Platform által 
nyújtott szolgáltatás végrehajtására 
vonatkozó megállapodást ír alá;

Or. en

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „hozzájárulásról szóló 
megállapodás”: jogi eszköz, amely alapján 
a Bizottság és a tagállamok a 9. cikkben 
meghatározott feltételek szerint 
meghatározzák az uniós garancia 
feltételeit a tagállami komponensben;
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Or. en

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „pénzügyi hozzájárulás”: a 
végrehajtó partner hozzájárulása saját 
kockázatvállalási kapacitásának 
formájában és/vagy az e rendelet hatálya 
alá tartozó művelethez történő pénzügyi 
hozzájárulás;

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „végrehajtó partner”: olyan 
támogatható partner, például pénzügyi 
intézmény vagy más közvetítő, amellyel a 
Bizottság garanciamegállapodást és/vagy 
az InvestEU Tanácsadó Platform 
működtetésére vonatkozó megállapodást ír 
alá;

7. „végrehajtó partner”: olyan 
támogatható partner, például pénzügyi 
intézmény vagy más közvetítő, amellyel a 
Bizottság garanciamegállapodást ír alá;

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. „beruházási iránymutatások”: az e 
rendeletben az általános célkitűzések, a 
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támogathatósági kritérium és az 
elismerhető instrumentumok tekintetében 
megállapított elveken alapuló 
kritériumok, amelyeket a beruházási 
bizottság az uniós garancia 
felhasználására átláthatóan és 
függetlenül használ fel;

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10b. „beruházási platformok”: 
különleges célú gazdasági egységek, kezelt 
számlák, szerződésen alapuló 
társfinanszírozási vagy 
kockázatmegosztási mechanizmusok, vagy 
bármilyen más módon létrehozott 
mechanizmusok, amelyeken keresztül 
szervezetek pénzügyi hozzájárulást 
nyújtanak több beruházási projekt 
finanszírozása céljából, és amelyek 
magukba foglalhatják az alábbiakat:

a) nemzeti vagy nemzetinél alacsonyabb 
szintű platformok, amelyek egy adott 
tagállam területén végrehajtott több 
beruházási projektet fognak össze;

b) több országot érintő vagy regionális 
platformok, amelyek egy adott földrajzi 
térségben végrehajtott projektekben 
érdekelt több tagállamból vagy harmadik 
országból származó partnereket fognak 
össze;

c) tematikus platformok, amelyek egy 
adott ágazat beruházási projektjeit fogják 
össze;

Or. en
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 16 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. „fenntartható finanszírozás”: a 
környezeti és szociális megfontolások 
befektetési döntéshozatalban való kellő 
figyelembevételének folyamata, amely a 
hosszabb távú és fenntartható 
tevékenységekbe történő beruházások 
növekedéséhez vezet;

Or. en

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az uniós foglalkoztatási ráta 
növekedése;

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az uniós gazdaság 
fenntarthatóságához és növekedéséhez;

b) az uniós gazdaság növekedéséhez
és fenntarthatóságához;

Or. en

Módosítás 35
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Unió társadalmi ellenálló 
képességéhez és inkluzivitásához;

c) az Unió társadalmi innovációjához,
ellenálló képességéhez és inkluzivitásához;

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – ca pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a tudományos és technológiai 
fejlődés, a kultúra, az oktatás és a képzés 
előmozdítása;

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – cb pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a gazdasági, területi és társadalmi 
kohézió;

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a mikrofinanszírozáshoz és 
finanszírozáshoz jutásnak, illetve a 

d) a mikrofinanszírozáshoz és 
finanszírozáshoz jutásnak, illetve a 
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mikrofinanszírozás és a finanszírozás 
rendelkezésre állásának bővítése a szociális 
vállalkozások esetében, a szociális 
beruházásokra és készségfejlesztésre 
irányuló finanszírozási és beruházási 
műveletek támogatása, valamint a szociális 
beruházási piacok fejlesztése és 
konszolidálása a 7. cikk (1) bekezdésének 
d) pontjában említett területeken.

mikrofinanszírozás és a finanszírozás 
rendelkezésre állásának bővítése a szociális 
vállalkozások, kulturális és kreatív és 
oktatási ágazatok esetében, a szociális 
beruházásokra, kompetenciákra és 
készségfejlesztésre irányuló finanszírozási 
és beruházási műveletek támogatása, 
valamint a szociális beruházási piacok 
fejlesztése és konszolidálása a 7. cikk (1) 
bekezdésének d) pontjában említett 
területeken.

Or. en

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2) bekezdésben említett hozzájárulás 
mellett a tagállamok garanciák vagy 
készpénz formájában hozzájárulhatnak a 
tagállami komponenshez. A tagállami 
komponenshez hozzájárult összeg nem 
haladhatja meg a komponens összes 
felajánlásának [X%]-át.

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés első 
albekezdésében említett összeg indikatív
felosztását e rendelet I. melléklete
tartalmazza. A Bizottság szükség esetén az 
említett I. mellékletben meghatározott 
összegeket az egyes célkitűzések 
tekintetében legfeljebb 15 %-kal 

(2) Az (1) bekezdés első 
albekezdésében említett összeg felosztását 
az I. melléklet tartalmazza. A Bizottság
felhatalmazást kap arra, hogy a 26. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a 
célból, hogy kiegészítse ezt a rendeletet  –
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módosíthatja. A módosításokról értesíti az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot.

adott esetben – az említett I. mellékletben 
meghatározott összegek szakpolitikai 
keretenként legfeljebb 15%-os 
módosításával.

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az InvestEU Alap a következő 
négy szakpolitikai keret alapján működik, 
amelyek meghatározott hatókörén belül 
kezelni kell a piaci hiányosságokat és az 
optimálistól eltérő beruházási helyzeteket:

(1) Az InvestEU Alap a következő 
négy szakpolitikai keret alapján működik, 
amelyek meghatározott hatókörén belül 
kezelni kell a piaci hiányosságokat és/vagy
az optimálistól eltérő beruházási 
helyzeteket:

Or. en

Módosítás 42

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, az energiaügy, a 
digitális összekapcsoltság, a 
nyersanyagellátás és -feldolgozás, a 
világűr, az óceánok és a víz, a 
hulladékgazdálkodás, a természeti és más 
környezetvédelmi infrastruktúra, a 
berendezések, továbbá a mobil eszközök 
területére és az Unió környezetvédelmi 
és/vagy társadalmi fenntarthatósági 
célkitűzéseihez hozzájáruló, valamint a 
környezetvédelmi vagy társadalmi 
fenntarthatósági előírásainak megfelelő 
innovatív technológiák telepítésére 

a) a fenntartható infrastruktúrára 
vonatkozó szakpolitikai keret: magában 
foglalja a közlekedés – beleértve a 
meglévő infrastrukturális eszközök 
karbantartását vagy fejlesztését különös 
tekintettel a biztonságra és a biztonsági 
eszközökre – a lakhatás, az energiaügy, 
többek között az energiahálózatok 
összekapcsolása, az energiahatékonyság 
és a megújuló energia, a digitális 
összekapcsoltság, a kultúra, a 
nyersanyagellátás és -feldolgozás, a 
világűr, az óceánok és a víz, a 
hulladékgazdálkodás, a természeti és más 
környezetvédelmi infrastruktúra, a 
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irányuló fenntartható beruházásokat; berendezések, továbbá a mobil eszközök 
területére és az Unió környezetvédelmi 
és/vagy társadalmi fenntarthatósági 
célkitűzéseihez hozzájáruló, valamint a 
környezetvédelmi vagy társadalmi 
fenntarthatósági előírásainak megfelelő 
innovatív technológiák telepítésére 
irányuló fenntartható beruházásokat;

Or. en

Módosítás 43

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, a készségfejlesztést, oktatást, 
képzést és a kapcsolódó szolgáltatásokat, a 
szociális infrastruktúrát (többek között a 
szociális lakásokat és a diákszállásokat), a 
szociális innovációt, az egészségügyet és a 
tartós ápolás-gondozást a befogadást és 
hozzáférhetőséget, a társadalmi célú 
kulturális tevékenységeket; a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek, 
többek között a harmadik országbeli 
állampolgárok beilleszkedését.

d) a szociális beruházásra és 
készségfejlesztésre vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja az etikus és 
fenntartható finanszírozást, a 
mikrofinanszírozást, a munkavállalói 
kivásárlását, a szociális 
vállalkozásfinanszírozást és a szociális 
gazdaságot; a készségfejlesztést, oktatást, 
képzést és a kapcsolódó szolgáltatásokat, a 
szociális infrastruktúrát (többek között a 
szociális lakásokat és a diákszállásokat), a 
szociális innovációt, az egészségügyet és a 
tartós ápolás-gondozást a befogadást és 
hozzáférhetőséget, a társadalmi célú 
kulturális tevékenységeket; a kultúrák 
közötti párbeszédet folytató, társadalmi 
kohéziós célokkal rendelkező kulturális és 
kreatív ágazatokat; a kiszolgáltatott 
helyzetben lévő személyek, többek között a 
harmadik országbeli állampolgárok 
beilleszkedését.

Or. en

Módosítás 44
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés a) pontjában említett, 
fenntartható infrastruktúrára vonatkozó 
szakpolitikai kerethez tartozó 
finanszírozási és beruházási műveleteket 
éghajlat-politikai, környezetvédelmi és 
társadalmi fenntarthatósági vizsgálatnak 
kell alávetni a káros hatások 
minimalizálása és az éghajlat-politikai, 
környezetvédelmi és szociális vonatkozású 
előnyök maximalizálása érdekében. E 
célból a támogatást igénylő 
projektgazdáknak a Bizottság 
iránymutatása alapján megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtaniuk. Az 
iránymutatásban meghatározott 
méretkorlát alatti projekteket nem kell 
vizsgálni.

Az (1) bekezdés a) pontjában említett, 
fenntartható infrastruktúrára vonatkozó 
szakpolitikai kerethez tartozó 
finanszírozási és beruházási műveleteket 
éghajlat-politikai, környezetvédelmi és 
társadalmi fenntarthatósági vizsgálatnak 
kell alávetni a káros hatások 
minimalizálása és az éghajlat-politikai, 
környezetvédelmi és szociális vonatkozású 
előnyök maximalizálása érdekében. E 
célból a támogatást igénylő 
projektgazdáknak a Bizottság 
iránymutatása alapján megfelelő 
beruházási iránymutatásokat kell 
nyújtaniuk. A beruházási 
iránymutatásokban meghatározott 
méretkorlát alatti projekteket nem kell 
vizsgálni.

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság iránymutatásának lehetővé 
kell tennie a következőket:

A beruházási iránymutatásoknak lehetővé 
kell tennie a következőket:

Or. en

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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c) a társadalmi befogadásra gyakorolt 
hatás felmérése egyes területek vagy 
népességcsoportok esetében.

c) a társadalmi befogadásra gyakorolt 
hatásának becslése az életminőség 
javításában és a társadalmi kohézióban, 
különös tekintettel az egyes területeken 
élő kiszolgáltatottabb emberekre.

Or. en

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A végrehajtó partnerek 
rendelkezésre bocsátják az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
célkitűzéseinek megvalósításához 
hozzájáruló beruházások nyomon 
követéséhez szükséges információkat a 
Bizottság által adott iránymutatás alapján.

(4) A végrehajtó partnerek 
rendelkezésre bocsátják az Unió éghajlat-
politikai és környezetvédelmi 
célkitűzéseinek megvalósításához 
hozzájáruló beruházások nyomon 
követéséhez szükséges információkat a 
Bizottság által adott beruházási 
iránymutatások alapján.

Or. en

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk

Addicionalitás

E rendelet alkalmazásában az 
„addicionalitás” jelentése: az InvestEU 
Alap által olyan műveletekhez nyújtott 
támogatás, amelyek piaci hiányosságok 
vagy nem optimális beruházási feltételek 
kezelésére irányulnak, és amelyeket a 
végrehajtó partnerek az InvestEU Alap 
nyújtotta támogatás nélkül nem tudtak 
volna végrehajtani azon időszak alatt, 
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amely alatt az uniós garancia igénybe 
vehető, vagy nem tudtak volna 
ugyanolyan mértékben végrehajtani.

Or. en

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 7. cikk (1) bekezdése szerinti 
egyes szakpolitikai keretekhez két 
komponens kapcsolódik, amelyekkel
konkrét piaci hiányosságokat vagy az 
optimálistól elmaradó beruházási 
helyzeteket kell kezelni az alábbiak 
szerint:

(1) A 7. cikk (1) bekezdése szerinti 
egyes szakpolitikai keretekhez két 
komponens kapcsolódik: az uniós 
komponens és a tagállami komponens. 
Mindkét komponens az egész Unióra 
és/vagy egy tagállamra kiterjedő konkrét 
piaci hiányosságok és/vagy az optimálistól 
elmaradó, az uniós politikai 
célkitűzésekkel kapcsolatos beruházási 
helyzetek kezelésére szolgál.

Or. en

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az uniós komponens intézkedései 
a következő helyzetekre irányulnak:

törölve

i. az uniós szakpolitikai prioritásokhoz 
kapcsolódó piaci hiányosságok vagy az 
optimálistól elmaradó beruházási 
helyzetek, amelyek uniós szintű 
beavatkozást igényelnek;

ii. az egész Unióra kiterjedő piaci 
hiányosságok vagy az optimálistól 
elmaradó beruházási helyzetek; vagy

iii. olyan új vagy összetett piaci 
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hiányosságok vagy az optimálistól 
elmaradó beruházási helyzetek, 
amelyekhez új pénzügyi megoldások és 
piaci struktúrák kidolgozására van 
szükség;

Or. en

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tagállami komponens 
intézkedései egy vagy több tagállamban 
felmerülő konkrét piaci hiányosságokra 
vagy az optimálistól elmaradó beruházási 
helyzetekre irányulnak, és céljuk a 
megosztott irányítás alá tartozó, a 
támogatásba bevont alapok 
célkitűzéseinek megvalósítása.

törölve

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok garanciák vagy 
készpénz formájában hozzájárulhatnak a 
tagállami komponenshez. A tagállami 
komponenshez hozzájárult összeg nem 
haladhatja meg a komponens összes 
felajánlásának [X%]-át. Ezek a 
hozzájárulások csak a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
finanszírozást követő garancialehívások 
kifizetésére igényelhetők.

Or. en
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Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam és a Bizottság a partnerségi 
megállapodásra vagy a KAP-tervre 
vonatkozó bizottsági határozat elfogadását 
követő négy hónapon belül, illetőleg a 
program vagy a KAP-terv módosítására 
vonatkozó bizottsági határozattal 
egyidejűleg megköti a hozzájárulási 
megállapodást, illetőleg módosítja azt.

törölve

Or. en

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tagállami komponenshez tartozó 
uniós garancia adott tagállamra vonatkozó 
részének teljes összege, a garanciarész 
feltöltési rátája, a megosztott irányítás alá 
tartozó alapokból származó hozzájárulás 
összege, a feltöltési szakasz időtartama az 
éves pénzügyi tervnek megfelelően, 
valamint az ebből eredő függő 
kötelezettség összege, amelyet az érintett 
tagállam által biztosított back-to-back 
garanciával kell fedezni;

a) a tagállami komponenshez tartozó 
uniós garancia adott tagállamra vonatkozó 
részének teljes összege, a garanciarész 
feltöltési rátája, a megosztott irányítás alá 
tartozó alapokból származó hozzájárulás 
összege, a feltöltési szakasz időtartama az 
éves pénzügyi tervnek megfelelően, 
valamint az ebből eredő függő 
kötelezettség összege, amelyet az érintett 
tagállam által biztosított back-to-back 
garanciával és/vagy végrehajtó 
partnerekkel vagy magánbefektetőkkel
kell fedezni; 

Or. en

Módosítás 55
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a jelentkező végrehajtási 
partner(ek) és a Bizottság arra vonatkozó 
kötelezettsége, hogy tájékoztatja a 
tagállamot a kiválasztott végrehajtó
partner(ek)ről;

c) a tagállamokkal egyetértésben
kiválasztott végrehajtó partner(ek);

Or. en

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megosztott irányítás alá tartozó 
alapokból származó hozzájárulások a 
tagállamok döntése alapján a végrehajtó 
partnerekkel egyetértésben 
felhasználhatók a strukturált pénzügyi 
eszközök minden ügyletrészsorozatának 
garantálásához.

Or. en

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) amennyiben a tagállami 
komponenshez tartozó uniós garancia 
adott részének feltöltési szintje a kezdeti 
feltöltés 10 %-ára süllyedt, az érintett 
tagállam az eredeti feltöltés összegének 
legfeljebb 5 %-át kitevő összeggel a 
Bizottság kérésére hozzájárul a közös 
tartalékalaphoz.

törölve
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Or. en

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Stabilitási és Növekedési 
Paktum végrehajtásában a Tanács 
előjogainak sérelme nélkül a tagállamok 
garanciák vagy készpénz formájában a 
tagállami komponensbe történő 
hozzájárulása, vagy egy tagállam vagy az
államháztartási szektorba sorolt vagy 
valamely tagállam nevében eljáró nemzeti 
fejlesztési bank befektetési platformokba 
történő hozzájárulásai az 1466/97/EK 
tanácsi rendelet 5. cikke és az 
1782/2003/EK tanácsi rendelet 3. cikke 
szerint meghatározott egyszeri 
intézkedéseknek minősülnek.

Or. en

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Uniós garanciában a végrehajtó 
partnerek részesülnek a [költségvetési 
rendelet] [219. cikkének (1) bekezdésével] 
összhangban, és a garancia kezelése a 
[költségvetési rendelet] [X. címének] 
megfelelően történik.

(1) Uniós garanciában a végrehajtó 
partnerek részesülnek a [költségvetési 
rendelet] [219. cikkének (1) bekezdésével] 
összhangban, és a garancia kezelése a 
[költségvetési rendelet] [X. címének] 
megfelelően történik. Az uniós garancia 
visszavonhatatlan, feltétlen és első kérésre 
igénybe vehető a támogatható partnerek 
számára az e rendelet hatálya alá tartozó 
finanszírozási és befektetési műveletekre, 
árazása kizárólag az alapul szolgáló 
műveletek jellemzőivel és kockázati 
profiljával van összefüggésben, 
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figyelembe véve az alapul szolgáló 
műveletek természetét és a megcélzott 
politikai célok eredményeit, beleértve a 
koncessziós feltételek és ösztönzők 
szükség szerinti alkalmazását, különösen:

a) olyan helyzetekben, amikor a feszült 
pénzügyi piaci viszonyok 
megakadályoznák az életképes projekt 
megvalósítását;

b) szükség esetén a befektetési platformok 
létrehozásának elősegítése vagy a jelentős 
piaci hiányosságokkal rendelkező és/vagy 
nem optimális befektetési helyzetű 
ágazatok vagy területek projektjeinek 
finanszírozása;

c) szükség esetén a szociális 
infrastruktúra hiányának kezelése 
érdekében;

d) amennyiben egy tagállam jelentős 
aszimmetrikus sokkot tapasztal.

Or. en

Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenkívül az uniós garanciának 
biztosítania kell:

a) egy mechanizmust a gyors kihasználás 
érdekében;

b) a végső kedvezményezettől származó 
végső követelés utolsó futamidejének 
megfelelő időtartamot;

c) egy megfelelő kockázat- és 
garanciaportfólió-ellenőrzést;

d) igénybevétele esetén egy megbízható 
módszert a várható cash-flow 
megbecsléséhez;

e) a kockázatkezelési döntésekkel 
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kapcsolatos megfelelő dokumentációt;

f) a garancia használatával kapcsolatos 
megfelelő rugalmasságot, lehetővé téve a 
végrehajtó partnerek számára, hogy adott 
esetben vagy szükség esetén közvetlenül a 
garanciából profitálhassanak, különösen 
egy kiegészítő garanciarendszer hiánya 
miatt;

g) az illetékes szabályozói felügyelet által 
kért összes további követelmény 
teljesítését, amennyiben az hatékony, 
teljes körű kockázatcsökkentésnek 
tekinthető.

Or. en

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az uniós komponenshez 
kapcsolódó uniós garanciát a végrehajtó 
partnerek részére fel kell osztani. Az uniós 
komponenshez kapcsolódó uniós garancia 
legalább 75%-ának az EBB csoporthoz 
kell kerülnie. Az EBB csoport 
rendelkezésére bocsáthatók az uniós 
garancia 75%-át meghaladó összegek is, 
amennyiben a nemzeti fejlesztési bankok 
vagy intézmények a garancia fennmaradó 
részét nem tudják teljes mértékben 
felhasználni. A nemzeti fejlesztési bankok 
vagy intézmények teljes mértékben 
profitálhatnak az uniós garanciából, az 
EBB-n vagy az Európai Beruházási 
Alapon keresztüli hozzáférésük esetén is.

Or. en

Módosítás 62
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megfelelnek a [költségvetési 
rendelet] [209. cikke (2) bekezdésének a)–
e) pontjában] meghatározott feltételeknek, 
különösen a [költségvetési rendelet] [209 
cikke (2) bekezdésének b) pontja] szerinti 
addicionalitási követelménynek, és adott 
esetben maximalizálják a 
magánbefektetéseket a [költségvetési 
rendelet] [209. cikke (2) bekezdése d) 
pontjának] megfelelően;

a) megfelelnek a [költségvetési 
rendelet] [209. cikke (2) bekezdésének a)–
e) pontjában] meghatározott feltételeknek, 
különösen az e rendelet 7a. cikke szerinti 
addicionalitási követelménynek, és adott 
esetben maximalizálják a 
magánbefektetéseket a [költségvetési 
rendelet] [209. cikke (2) bekezdése d) 
pontjának] megfelelően;

Or. en

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy vagy több tagállamban 
található vagy ott letelepedett jogalanyok 
között létrejött, határokon átnyúló
projektek, amelyek egy vagy több 
harmadik országot érintenek, ideértve a 
csatlakozó országokat, a tagjelölt 
országokat és potenciális tagjelölteket, az 
európai szomszédságpolitika, az Európai 
Gazdasági Térség vagy az Európai 
Szabadkereskedelmi Társulás hatálya alá 
tartozó országokat, illetőleg az EUMSZ II. 
mellékletében meghatározott valamely 
tengerentúli országot vagy területet vagy a 
társult harmadik országokat, függetlenül 
attól, hogy az említett harmadik 
országokban, illetve tengerentúli 
országokban vagy területeken található-e 
partner;

a) egy vagy több tagállamban 
található vagy ott letelepedett jogalanyok 
között létrejött projektek, amelyek egy 
vagy több harmadik országot érintenek, 
ideértve a csatlakozó országokat, a tagjelölt 
országokat és potenciális tagjelölteket, az 
európai szomszédságpolitika, az Európai 
Gazdasági Térség vagy az Európai 
Szabadkereskedelmi Társulás hatálya alá 
tartozó országokat, illetőleg az EUMSZ II. 
mellékletében meghatározott valamely 
tengerentúli országot vagy területet vagy a 
társult harmadik országokat, függetlenül 
attól, hogy az említett harmadik 
országokban, illetve tengerentúli 
országokban vagy területeken található-e 
partner;

Or. en
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Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós komponens esetében a 
támogatható partnereknek ki kell 
nyilvánítaniuk érdeklődésüket, és képesnek 
kell lenniük arra, hogy legalább három
tagállamban fedezzék a finanszírozási és 
beruházási műveleteket. A végrehajtó 
partnerek csoportot létrehozva együttesen 
is végrehajthatnak finanszírozási és 
beruházási műveleteket legalább három
tagállamban.

Az uniós komponens esetében a 
támogatható partnereknek ki kell 
nyilvánítaniuk érdeklődésüket, és képesnek 
kell lenniük arra, hogy egy vagy több
tagállamban fedezzék a finanszírozási és 
beruházási műveleteket. A végrehajtó 
partnerek csoportot létrehozva együttesen 
is végrehajthatnak finanszírozási és 
beruházási műveleteket egy vagy több
tagállamban. A végrehajtó partnerek, 
akiknek a szerződéses felelőssége a 
nemzeti mandátumuk által korlátozott, a 
piaci hiányosságokat vagy a nem 
optimális beruházási helyzeteket is 
kezelhetik megfelelő, helyileg 
alkalmazható, összehasonlítható 
eszközökkel.

Or. en

Módosítás 65

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A projekt érettségi szintje alapján a piaci 
igényeknek történő hatékony megfelelés 
érdekében a végrehajtó partnerek 
csoportja bármikor és különféle 
konfigurációkkal is kialakítható.

Or. en

Módosítás 66
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) biztosítsa a földrajzi diverzifikációt; d) biztosítsa a földrajzi diverzifikációt, 
és lehetővé teszi kisebb projektek 
finanszírozását;

Or. en

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a végrehajtó partner kapacitása a 
nemzetközileg elismert társadalmi 
besorolási szabvány szerinti finanszírozási 
és befektetési műveletek értékelésére, 
különös tekintettel a társadalmi és 
környezeti hatásokra;

Or. en

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a végrehajtó partner kapacitása 
finanszírozási és befektetési műveleteket 
nyilvános bizonyítására;

Or. en

Módosítás 69
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) a végrehajtó partner kapacitása a 
pénzügyi eszközök kezelésére, a múltbeli 
pénzügyi eszközökkel és irányító 
hatóságokkal szerzett tapasztalatok 
alapján, az Európai Parlament és a 
Tanács 2018/2010/EU (EU, Euratom) 
rendeletében említettek szerint.

Or. en

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kockázatvállalásért járó díjazást a 
finanszírozási és beruházási műveletek 
portfóliójában, illetve adott esetben az 
egyedi műveletekben vállalt kockázat 
arányában kell felosztani az Unió és a 
végrehajtó partner között. A végrehajtó 
partnernek az uniós garancia által fedezett 
finanszírozási és beruházási műveleteket 
érintő megfelelő mértékű saját kockázatot 
jelentő kitettséggel kell rendelkeznie, 
kivéve, ha kivételes esetben a pénzügyi 
termék révén megvalósítandó szakpolitikai 
célkitűzések olyan jellegűek, hogy a 
végrehajtó partner észszerűen nem tudna 
saját kockázatvállalási kapacitásával 
azokhoz hozzájárulni.

(1) A kockázatvállalásért járó díjazást a 
finanszírozási és beruházási műveletek 
portfóliójában, illetve adott esetben az 
egyedi műveletekben és az alapul szolgáló 
műveletek jellemzőivel és kockázati 
profiljával kifejezett összefüggésben
vállalt kockázat arányában kell felosztani 
az Unió és a végrehajtó partner között. A 
végrehajtó partnernek az uniós garancia 
által fedezett finanszírozási és beruházási 
műveleteket érintő megfelelő mértékű saját 
kockázatot jelentő kitettséggel kell 
rendelkeznie, kivéve, ha kivételes esetben a 
pénzügyi termék révén megvalósítandó 
szakpolitikai célkitűzések olyan jellegűek, 
hogy a végrehajtó partner észszerűen nem 
tudna saját kockázatvállalási kapacitásával 
azokhoz hozzájárulni.

Or. en

Módosítás 71
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Rendeletre irányuló javaslat
-17 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-17. cikk

Irányítóbizottság

(1) Az InvestEU Alap irányítását 
irányítóbizottság látja el, amely az uniós 
garancia felhasználásának érdekében a 
3. cikkben meghatározott általános 
célkitűzésekkel összhangban hozza meg 
döntéseit:

a) az InvestEU Alap stratégiai 
orientációját;

b) az InvestEU Alap működéséhez 
szükséges működési szabályokat és 
eljárásokat;

c) a beruházási platformokkal kapcsolatos 
műveletekre vonatkozó szabályokat.

(2) Az irányítóbizottság:

a) hat tagból áll, az alábbiak szerint:

i. három tagot a Bizottság nevez ki;

ii. egy tagot az Európai Beruházási Bank 
nevez ki;

iii. egy tagot a tanácsadó testület nevez ki 
a végrehajtó partnerek képviselői közül. 
Ez a tag nem lehet az EBB képviselője;

iv. egy szakértőt az Európai Parlament 
nevez ki. Az említett szakértő nem kérhet 
vagy fogadhat el utasításokat uniós 
intézményektől, szervektől, hivataloktól 
vagy ügynökségektől, valamely tagállam 
kormányától, vagy bármely egyéb közjogi 
vagy magánjogi szervezettől, és teljesen 
függetlenül kell eljárnia. A szakértőnek 
feladatait pártatlanul és az InvestEU Alap 
érdekeit szem előtt tartva kell ellátnia;

b) a Bizottság által kinevezett három tag 
közül megválasztja az elnököt egy 
hároméves, egy alkalommal megújítható 
időszakra;

c) valamennyi tag álláspontját megvitatja 
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és a lehető legjobban figyelembe veszi. 
Abban az esetben, ha a tagok álláspontja 
nem egyezik, az irányítóbizottság a 
tagjainak többségével hozza meg a 
határozatát. Az irányítóbizottság üléseinek 
jegyzőkönyvében részletesen rögzíteni kell 
az összes tag álláspontját.

(3) Az irányítóbizottság javasolja a 
Bizottságnak az I. mellékletben említett 
összegek elosztásának módosítását.

(4) Az irányítóbizottság rendszeresen 
konzultációt szervez a megfelelő érdekelt 
felekkel – különösen a társberuházókkal, 
a hatóságokkal, a szakértőkkel, az 
oktatási, képzési és kutatási 
intézményekkel, a szociális partnerekkel 
és a civil társadalom képviselőivel – az e 
rendelet értelmében folytatott beruházási 
politika irányáról és végrehajtásáról.

Or. en

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot tanácsadó testület 
segíti, amelynek két formációja van, az 
egyik a végrehajtó partnerek 
képviselőiből, a másik pedig a tagállamok 
képviselőiből áll.

(1) A Bizottságot és az 
irányítóbizottságot egy tanácsadó testület 
segíti.

Or. en

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1a) A tanácsadó testület a 
következőkből áll:

a) a végrehajtó partnerek egy-egy 
képviselője;

b) a tagállamok egy-egy képviselője

c) az Európai Beruházási Bank egy 
képviselője;

d) a Bizottság egy képviselője;

e) Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság által kinevezett, a szakpolitikai 
keretek egy-egy szakértője.

Or. en

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden egyes végrehajtó partner 
és minden tagállam egy képviselőt jelölhet 
ki a megfelelő formációba.

törölve

Or. en

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság mindkét formációjú 
tanácsadó testületbe küld képviselőt.

törölve

Or. en

Módosítás 76
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végrehajtó partnerek képviselőiből álló
tanácsadó testület üléseinek egyik elnöke a 
Bizottság képviselője, a másik pedig az 
Európai Beruházási Bank által kijelölt 
képviselő.

A tanácsadó testület üléseinek elnöki 
teendőit a Bizottság képviselője látja el.
Az Európai Beruházási Bank által kijelölt 
képviselő az alelnök.

Or. en

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok képviselőiből álló tanácsadó 
testület üléseinek elnöke a Bizottság 
képviselője.

törölve

Or. en

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tanácsadó testület rendszeresen, de 
legalább évente kétszer ülésezik az elnök 
kérésére. Az elnökök közös kérésére a két 
formációjú tanácsadó testület együttes 
üléseket is szervezhet.

A tanácsadó testület rendszeresen, de 
legalább évente kétszer ülésezik az elnök 
kérésére.

Or. en

Módosítás 79
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tanácsadó testület 5. A tanácsadó testület:

Or. en

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a végrehajtó partnerek 
képviselőiből álló formációban:

törölve

i. tanácsadást nyújt az e rendelet szerint 
végrehajtandó pénzügyi termékek 
kialakításához;

ii. tanácsot ad a Bizottságnak a piaci 
hiányosságokkal és az optimálistól 
elmaradó beruházási helyzetekkel, 
valamint a piaci feltételekkel 
kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) tanácsadást nyújt az e rendelet 
szerint végrehajtandó pénzügyi termékek 
kialakításához;

Or. en
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Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) tanácsot ad a Bizottságnak és az 
irányítóbizottságnak a piaci 
hiányosságokkal és az optimálistól 
elmaradó beruházási helyzetekkel, 
valamint a piaci feltételekkel 
kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tagállamok képviselőiből álló 
formációban:

törölve

i. tájékoztatja a tagállamokat az InvestEU 
Alap végrehajtásáról;

ii. megvitatja a tagállamokkal a piac 
alakulását és megosztja a bevált
gyakorlatokat.

Or. en

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – ba pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) tájékoztatja a tagállamokat az 
InvestEU Alap végrehajtásáról;

Or. en
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Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) megvitatja a tagállamokkal a piac 
alakulását és megosztja a bevált 
gyakorlatokat.

Or. en

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk

Kockázatértékelési módszer

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 26. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, hogy kiegészítse e rendeletet 
egy kockázatértékelési módszer 
kidolgozásával. Az ilyen 
kockázatértékelési módszer tartalmaz:

a) egy kockázatminősítési besorolást, a 
közvetítő intézménytől független összes 
művelet következetes és standard kezelése 
érdekében;

b) egy egyértelmű statisztikai módszereken 
alapuló a kockáztatott érték és a 
nemteljesítési valószínűség értékelésére 
szolgáló módszereket, beleértve a 
környezeti, társadalmi és irányítási 
kritériumokat is;

c) egy nemteljesítéskori kitettség és a 
nemteljesítéskori veszteségráta 
értékelésére szolgáló módszert, figyelembe 
véve a finanszírozás értékét, a projekt 



PR\1165426HU.docx 53/76 PE628.640v01-00

HU

kockázatát, a visszafizetési feltételeket, a 
biztosítékokat és egyéb releváns 
mutatókat.

Or. en

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
17 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17b. cikk

Eredménytábla

(1) Minden végrehajtó partner az 
indikátorok eredménytábláját („az 
eredménytáblát”) használja az uniós 
garancia által potenciálisan támogatott 
beruházások minőségének és 
megbízhatóságának értékeléséhez. Az 
eredménytábla az uniós garancia 
lehetséges és tényleges felhasználásának 
független, átlátható és harmonizált 
értékelését biztosítja.

(2) Az eredménytáblát a javasolt 
finanszírozási és befektetési műveleteikről 
minden végrehajtó partnernek ki kell 
töltenie. Amennyiben a beruházási 
műveletet több végrehajtó partner 
javasolja, az eredménytáblát az érintett 
végrehajtó partnerek közösen töltik ki.

(3) Az eredménytábla mindenekelőtt a 
következők értékelését foglalja magában:

a) a javasolt finanszírozási és befektetési 
műveletek kockázati profilját a 17a. 
cikkben említett kockázatértékelési 
módszertan alkalmazásával;

b) a végső kedvezményezettek számára 
biztosított előnyöket,

c) a támogathatósági feltételek betartását.

d) a fenntartható növekedés és 
foglalkoztatás befektetési műveletének 
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minőségét és hozzájárulását;

e) a befektetési művelet hozzájárulását az 
InvestEU program célkitűzéseinek 
megvalósításához;

f) szakmai és pénzügyi hozzájárulást a 
projekthez.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 26. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, hogy kiegészítse e rendeletet a 
végrehajtó partnerek eredménytábla-
használatára vonatkozó részletes 
szabályok kidolgozásával.

5. A Bizottság szükség esetén segítséget 
nyújthat a végrehajtó partnereknek a 
kockázatértékelési módszertan 
alkalmazásában és az eredménytábla 
összeállításában. Biztosítania kell, hogy a 
pontozási módszert megfelelően 
alkalmazzák, és hogy a beruházási 
bizottságnak bemutatott eredménytáblák 
jó minőségűek.

Or. en

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. cikk törölve

Projektértékelő csoport

(1) Létre kell hozni egy a végrehajtó 
partnerek által ellenszolgáltatás nélkül a 
Bizottság rendelkezésére bocsátott 
szakértőkből álló projektértékelő 
csoportot.

(2) A projektértékelő csoportba minden 
egyes végrehajtó partner jelöl szakértőt. A 
szakértők számát a 
garanciamegállapodásban kell 
meghatározni.
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(3) A Bizottság megerősíti, hogy a 
végrehajtó partnerek által javasolt 
finanszírozási és beruházási műveletek 
összhangban vannak-e az uniós joggal és 
szakpolitikákkal.

(4) A (3) bekezdésben említett bizottsági 
megerősítéstől függően a projektértékelő 
csoport elvégzi a végrehajtó partnerek 
által a javasolt finanszírozási és 
beruházási műveletekre vonatkozóan 
végrehajtott átvilágítás minőség-
ellenőrzését. Ezt követően a finanszírozási 
és beruházási műveleteket be kell nyújtani 
a beruházási bizottságnak, amely 
jóváhagyja az uniós garancia általi 
fedezetet.

A projektértékelő csoport összeállítja a 
javasolt finanszírozási és beruházási 
műveletek eredménytábláját a beruházási 
bizottság számára.

Az eredménytábla tartalmazza 
mindenekelőtt a következők értékelését:

a) a javasolt finanszírozási és beruházási 
műveletek kockázati profilja;

b) a végső kedvezményezettek számára 
biztosított előnyök,

c) a támogathatósági feltételek betartása.

Minden egyes végrehajtó partner 
megfelelő és összehangolt információkat 
nyújt a projektértékelő csoportnak annak 
érdekében, hogy az elvégezhesse a 
kockázatelemzést és elkészíthesse az 
eredménytáblát.

(5) A végrehajtó partner által javasolt 
lehetséges finanszírozási vagy beruházási 
művelethez kapcsolódó átvilágítást vagy 
értékbecslést nem értékelheti olyan 
projektértékelő csoportbeli szakértő, akit 
az adott végrehajtó partner bocsátott a 
Bizottság rendelkezésére. A szóban forgó 
szakértő nem dolgozhat az említett 
javaslatokra vonatkozó eredménytáblán 
sem.

(6) A projektértékelő csoportot alkotó 
szakértők nyilatkoznak a Bizottságnak 
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bármely összeférhetetlenségről, és 
késedelem nélkül közlik a Bizottsággal az 
összeférhetetlenség folyamatos 
ellenőrzéséhez szükséges információkat.

(7) A Bizottság meghatározza a 
projektértékelő csoport működésére és az 
összeférhetetlenség ellenőrzésére 
vonatkozó részletes szabályokat.

(8) A Bizottság meghatározza az 
eredménytáblára vonatkozó részletes 
szabályokat, amelyek lehetővé teszik a 
beruházási bizottság számára, hogy egy 
javasolt finanszírozási vagy beruházási 
művelet tekintetében jóváhagyja az uniós 
garancia felhasználását.

Or. en

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Létre kell hozni egy beruházási 
bizottságot. A bizottság

(1) Létre kell hozni egy független
beruházási bizottságot. A bizottság

Or. en

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megvizsgálja a végrehajtó partnerek 
által az uniós garancia igénybevétele 
céljából benyújtott, finanszírozási és 
beruházási műveletekre vonatkozó 
javaslatokat;

a) megvizsgálja a végrehajtó partnerek 
által az uniós garancia igénybevétele 
céljából benyújtott, finanszírozási és 
beruházási műveletekre vonatkozó 
javaslatokat, amelyeknek az uniós jognak 
és politikáknak való megfelelését a 
Bizottság ellenőrizte;
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Or. en

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ellenőrzi, hogy a javaslatok 
megfelelnek-e ennek a rendeletnek és a 
vonatkozó beruházási iránymutatásnak, 
különös figyelmet fordítva a [költségvetési 
rendelet] [209. cikke (2) bekezdésének b) 
pontjában] említett addicionalitási 
követelményre, valamint a [költségvetési 
rendelet] [209. cikke (2) bekezdésének d) 
pontjában] említett, a magánbefektetések 
bevonására vonatkozó követelményre; 
valamint

b) ellenőrzi, hogy a javaslatok 
megfelelnek-e ennek a rendeletnek és a 
vonatkozó beruházási iránymutatásnak, 
különös figyelmet fordítva az e rendelet 7a. 
cikkében említett addicionalitási 
követelményre, valamint a [költségvetési 
rendelet] [209. cikke (2) bekezdésének d) 
pontjában] említett, a magánbefektetések 
bevonására vonatkozó követelményre; 
valamint

Or. en

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházási bizottság minden egyes 
formációban hat, javadalmazásban 
részesülő külső szakértőből áll. A 
Bizottság a [költségvetési rendelet] [237. 
cikkének] megfelelően kiválasztja, és 
legfeljebb négy évig tartó meghatározott 
időtartamra kinevezi a szakértőket. 
Megbízatásuk megújítható, azonban a 
megbízatás időtartama összességében nem 
haladhatja meg a hét évet. A Bizottság
határozatával a beruházási bizottság 
hivatalban lévő tagjának megbízatását az e 
bekezdésben megállapított eljárás 
igénybevétele nélkül is megújíthatja.

A beruházási bizottság minden egyes 
formációban hat, javadalmazásban 
részesülő külső szakértőből áll. A 
Bizottság a [költségvetési rendelet] [237. 
cikkének] megfelelően kiválasztja, és 
legfeljebb négy évig tartó meghatározott 
időtartamra kinevezi a szakértőket. 
Megbízatásuk megújítható, azonban a 
megbízatás időtartama összességében nem 
haladhatja meg a hét évet. Az 
irányítóbizottság határozatával a 
beruházási bizottság hivatalban lévő 
tagjának megbízatását az e bekezdésben 
megállapított eljárás igénybevétele nélkül 
is megújíthatja.
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Or. en

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházási bizottság mind a négy 
formációjában négy tagnak állandó tagnak 
kell lennie. Emellett mind a négy 
formációban lennie kell két olyan 
szakértőnek, aki tapasztalattal rendelkezik 
a megfelelő szakpolitikai kerethez tartozó 
ágazatokhoz kapcsolódó beruházások 
terén. Legalább egy állandó tagnak 
rendelkeznie kell a fenntartható 
beruházásokra vonatkozó ismeretekkel. A 
beruházási bizottság tagjait a Bizottság
nevezi ki a megfelelő formációba vagy 
formációkba. A beruházási bizottság az 
állandó tagok közül választ elnököt.

A beruházási bizottság mind a négy 
formációjában négy tagnak állandó tagnak 
kell lennie. Emellett mind a négy 
formációban lennie kell két olyan 
szakértőnek, aki tapasztalattal rendelkezik 
a megfelelő szakpolitikai kerethez tartozó 
ágazatokhoz kapcsolódó beruházások 
terén. Legalább egy állandó tagnak 
rendelkeznie kell a fenntartható 
beruházásokra vonatkozó ismeretekkel. A 
beruházási bizottság tagjait az 
irányítóbizottság nevezi ki a megfelelő 
formációba vagy formációkba. A 
beruházási bizottság az állandó tagok közül 
választ elnököt.

Or. en

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság elfogadja a beruházási 
bizottságra vonatkozó eljárási szabályzatot 
és irányítja a beruházási bizottság 
titkárságát.

Az irányítóbizottság elfogadja a beruházási 
bizottságra vonatkozó eljárási szabályzatot 
és irányítja a beruházási bizottság 
titkárságát.

Or. en

Módosítás 95
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Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházási bizottság minden egyes 
tagjának önéletrajzát és érdekeltségi 
nyilatkozatát nyilvánosságra kell hozni, és 
folyamatosan aktualizálni kell. A 
beruházási bizottság tagjai késedelem 
nélkül közlik a Bizottsággal az 
összeférhetetlenség folyamatos 
ellenőrzéséhez szükséges információkat.

A beruházási bizottság minden egyes 
tagjának önéletrajzát és érdekeltségi 
nyilatkozatát nyilvánosságra kell hozni, és 
folyamatosan aktualizálni kell. A 
beruházási bizottság tagjai késedelem 
nélkül közlik a Bizottsággal és az 
irányítóbizottsággal az összeférhetetlenség 
folyamatos ellenőrzéséhez szükséges 
információkat.

Or. en

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felmentheti a tagot 
tisztségéből, amennyiben az nem tartja be 
az e bekezdésben meghatározott 
követelményeket, vagy más kellően 
indokolt okból.

Az irányítóbizottság felmentheti a tagot 
tisztségéből, amennyiben az nem tartja be 
az e bekezdésben meghatározott 
követelményeket, vagy más kellően 
indokolt okból.

Or. en

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházási bizottság a javaslatok 
értékelése és ellenőrzése során alkalmazza 
a 18. cikk (3) bekezdésében említett, 
mutatókat tartalmazó eredménytáblát.

A beruházási bizottság a javaslatok 
értékelése és ellenőrzése során alkalmazza 
a 17b. cikkben említett, mutatókat 
tartalmazó eredménytáblát.

Or. en



PE628.640v01-00 60/76 PR\1165426HU.docx

HU

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházási bizottság következtetéseit a 
tagok egyszerű többségi szavazásával 
fogadja el. Szavazategyenlőség esetén a 
beruházási bizottság elnökének szavazata 
dönt.

A beruházási bizottság következtetéseit a 
tagok egyszerű többségi szavazásával 
fogadja el, amennyiben ez az egyszerű 
többség legalább egy szakértőt magában 
foglal. Szavazategyenlőség esetén a 
beruházási bizottság elnökének szavazata 
dönt.

Or. en

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházási bizottság által az uniós 
garancia keretében támogatandó 
finanszírozási vagy beruházási műveletre 
vonatkozóan adott jóváhagyást a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell 
tenni, és annak indokolást is kell 
tartalmaznia. A nyilvánosságra hozott 
információk nem tartalmazhatnak bizalmas 
üzleti adatokat.

A beruházási bizottság által az uniós 
garancia keretében támogatandó 
finanszírozási vagy beruházási műveletre 
vonatkozóan adott jóváhagyást a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell 
tenni, és annak indokolást is kell 
tartalmaznia. A határozatokban utalni kell 
a 18. cikkben említett, mutatókat 
tartalmazó eredménytáblán alapuló 
globális értékelésre is. Adott esetben a 
beruházási bizottság az uniós garancia 
támogatását jóváhagyó megállapítások 
jegyzékében szerepeltet a műveletekre –
különösen leírásukra –, a projektgazdákra 
vagy pénzügyi közvetítők személyére és a 
projekt célkitűzéseire vonatkozó 
információkat. A nyilvánosságra hozott 
információk nem tartalmazhatnak bizalmas 
üzleti adatokat. Üzleti szempontból 
érzékeny határozatok esetében a 
beruházási bizottság e határozatokat és a 
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projektgazdákra vagy pénzügyi 
közvetítőkre vonatkozó információkat az 
adott finanszírozás lezárása után vagy 
korábban, az üzleti érzékenység 
megszűntekor közzéteszi.

Or. en

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eredménytáblát a finanszírozás vagy 
beruházási művelet vagy adott esetben az 
alprojekt aláírását követően nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenni. A közzététel 
nem tartalmazhat olyan bizalmas üzleti 
adatokat vagy olyan személyes adatokat, 
amelyek az uniós adatvédelmi szabályok 
alapján nem hozhatók nyilvánosságra.

Az eredménytáblát a finanszírozás vagy 
beruházási művelet vagy az alprojekt 
aláírását követően nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenni. A közzététel 
nem tartalmazhat olyan bizalmas üzleti 
adatokat vagy olyan személyes adatokat, 
amelyek az uniós adatvédelmi szabályok 
alapján nem hozhatók nyilvánosságra.

Or. en

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházási bizottság uniós garancia 
igénybevételét elutasító következtetéseit –
szigorú titoktartási követelmények mellett 
– évente kétszer továbbítani kell az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A beruházási bizottság minden 
következtetésének listáját, valamint a 
döntésekhez kapcsolódó eredménytáblákat
évente kétszer be kell nyújtani az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
benyújtásra szigorú titoktartási 
követelmények vonatkoznak.

Or. en
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Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Befektetési Bizottság uniós garancia 
felhasználására vonatkozó elutasító 
következtetéseit kellő időben 
hozzáférhetővé kell tenni az érintett 
végrehajtó partner számára.

Or. en

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a beruházási 
bizottságnak olyan finanszírozási vagy 
beruházási művelet esetében kell 
jóváhagynia az uniós garancia 
felhasználását, amely alprojekteket 
tartalmazó eszköz, program vagy struktúra, 
a jóváhagyásnak ki kell terjednie az 
alprojektekre, kivéve, ha a beruházási 
bizottság fenntartja magának a jogot, hogy 
azokat külön hagyja jóvá.

(6) Amennyiben a beruházási 
bizottságnak olyan finanszírozási vagy 
beruházási művelet esetében kell 
jóváhagynia az uniós garancia 
felhasználását, amely alprojekteket 
tartalmazó eszköz, program vagy struktúra, 
a jóváhagyásnak ki kell terjednie az 
alprojektekre, kivéve, ha a beruházási 
bizottság – kellően indokolt esetekben –
fenntartja magának a jogot, hogy azokat 
külön hagyja jóvá.

Or. en

Módosítás 104

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az InvestEU tanácsadó platformját az 
EBB csoporttal együttműködésben a 
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Bizottság kezeli.

Or. en

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az InvestEU Tanácsadó Platform a 7. cikk 
(1) bekezdése szerinti minden egyes 
szakpolitikai keret elemeként rendelkezésre 
áll, és az adott kerethez tartozó valamennyi 
ágazatot lefedi. Emellett ágazatközi 
tanácsadási szolgáltatást is nyújt.

Az InvestEU Tanácsadó Platform a 7. cikk 
(1) bekezdése szerinti minden egyes 
szakpolitikai keret elemeként rendelkezésre 
áll, és az adott kerethez tartozó valamennyi 
ágazatot lefedi. Emellett ágazatközi és 
kapacitásépítői tanácsadási szolgáltatást is 
nyújt.

Or. en

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a kis méretű projektek – többek 
között beruházási platformokon keresztüli 
– vonzásában és finanszírozásában rejlő 
lehetőségek kihasználása;

Or. en

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) intézkedések támogatása és a helyi c) intézkedések támogatása és a helyi 
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ismeretek igénybevétele az InvestEU Alap 
általi támogatás Unió-szerte történő 
elősegítése érdekében, és ahol lehetséges,
hozzájárulás az InvestEU Alap ágazati és 
földrajzi diverzifikációra irányuló 
célkitűzéséhez, támogatva a végrehajtó 
partnereket lehetséges finanszírozási és 
beruházási műveletek kezdeményezésében 
és kidolgozásában;

ismeretek igénybevétele az InvestEU Alap 
általi támogatás Unió-szerte történő 
elősegítése érdekében, és hozzájárulás az 
InvestEU Alap ágazati és földrajzi 
diverzifikációra irányuló célkitűzéséhez, 
támogatva a végrehajtó partnereket 
lehetséges finanszírozási és beruházási 
műveletek kezdeményezésében és 
kidolgozásában;

Or. en

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a következőkhöz kapcsolódó 
intézkedések támogatása: szervezeti 
kapacitás, készségek és folyamatok 
fejlesztésére irányuló kapacitásépítés, 
valamint a szervezetek beruházásra való 
felkészültségének megerősítése annak 
érdekében, hogy a projektgazdák és a 
hatóságok képesek legyenek a beruházási 
projektportfólió-tervek kialakítására 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.

f) a következőkhöz kapcsolódó 
intézkedések támogatása: szervezeti 
kapacitás, készségek és folyamatok 
fejlesztésére irányuló kapacitásépítés, 
valamint a szervezetek beruházásra való 
felkészültségének megerősítése annak 
érdekében, hogy a projektgazdák és a 
hatóságok képesek legyenek a beruházási 
projektportfólió-tervek kialakítására, a 
pénzügyi eszközök és a 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.

Or. en

Módosítás 109

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

fa) proaktív tanácsadói támogatás 
nyújtása az induló vállalkozások számára, 
különösen, ha kutatási és innovációs 
beruházásaikat szellemi tulajdonjog-
címekkel, például szabadalmak 
megszerzésével kívánják megvédeni.

Or. en

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdésben említett 
szolgáltatásokért díj számítható fel a 
szóban forgó szolgáltatás nyújtásával 
kapcsolatos költségek részbeni fedezésére.

(4) A (2) bekezdésben említett 
szolgáltatásokért díj számítható fel a 
szóban forgó szolgáltatás nyújtásával 
kapcsolatos költségek részbeni fedezésére. 
Az InvestEU Tanácsadó Platform a 
közszektorbeli projektgazdáknak és a 
nonprofit intézményeknek ingyenesen 
nyújt szakértelmet, a kkv-knak nyújtott 
technikai segítségnyújtásért felszámított 
díjakat azok harmadában kell 
maximalizálni ezen szolgáltatások 
esetében.

Or. en

Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Szükség esetén biztosítani kell az 
InvestEU Tanácsadó Platform helyi
jelenlétét. Ezt különösen azokban a 
tagállamokban vagy régiókban kell 

(6) Szükség esetén biztosítani kell az 
InvestEU Tanácsadó Platform helyi 
jelenlétét. Ezt különösen azokban a 
tagállamokban vagy régiókban kell 
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biztosítani, amelyek nehézségekkel 
szembesülnek az InvestEU Alaphoz 
kapcsolódó projektek fejlesztése során. Az 
InvestEU Tanácsadó Platform segíti a 
regionális és helyi szintű tudástranszfert az 
(1) bekezdésben említett támogatással 
összefüggő regionális és helyi kapacitás és 
szakértelem folyamatos kiépítése céljából.

biztosítani, amelyek nehézségekkel 
szembesülnek az InvestEU Alaphoz 
kapcsolódó projektek fejlesztése során. Az 
InvestEU Tanácsadó Platform segíti a 
regionális és helyi szintű tudástranszfert az 
(1) bekezdésben említett támogatással 
összefüggő regionális és helyi kapacitás és 
szakértelem folyamatos kiépítése és a 
kisebb projektek végrehajtása és 
alkalmazása céljából. A Bizottság külön 
megállapodásokat ír alá a 
pénzintézetekkel vagy más közvetítőkkel, 
hogy azokat Tanácsadó Platform 
partnerekként jelöljenek ki, és hogy az 
InvestEU Tanácsadó Platform 
végrehajtására ott helyben sor kerüljön 
rajtuk.

Or. en

Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az (1) bekezdésben említett 
tanácsadási támogatás és a helyi szinten 
történő tanácsadási támogatás 
nyújtásának megkönnyítése érdekében az 
InvestEU Tanácsadó Platformnak együtt 
kell működnie a nemzeti fejlesztési 
bankok vagy intézmények szakértelmével. 
Az Invest EU Tanácsadó Platform és egy 
nemzeti promóciós bank vagy intézmény 
közötti együttműködés szerződéses 
partnerség formájában valósulhat meg. 
Az InvestEU Tanácsadó Platform arra 
törekszik, hogy tagállamonként legalább 
egy nemzeti fejlesztési bankkal vagy 
intézménnyel együttműködési 
megállapodást kössön. Azokban a 
tagállamokban, ahol nem léteznek 
fejlesztési bankok vagy intézmények, az 
InvestEU Tanácsadó Platform – adott 
esetben és az érintett tagállam kérésére –
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proaktív tanácsadási támogatást nyújthat 
a létrehozásukhoz.

Or. en

Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdésben meghatározott 
feltételeket teljesítő projekteket a Bizottság 
továbbítja a megfelelő végrehajtó 
partnereknek.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott 
feltételeket teljesítő projekteket a Bizottság 
továbbítja a megfelelő végrehajtó 
partnereknek és adott esetben az investEU 
Tanácsadó Platformnak.

Or. en

Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
7 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nyomon követés és jelentéstétel, értékelés 
és kontroll

Elszámoltathatóság, nyomon követés és 
jelentéstétel, értékelés és kontroll

Or. en

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
-22 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-22. cikk

Elszámoltathatóság

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kérésére az irányítóbizottság elnöke 
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beszámol az Az InvestEU Alap 
teljesítményéről az ezt kérő intézménynek, 
többek között az Európai Parlamentben 
tartott meghallgatáson való részvétele 
keretében is.

(2) Az irányítóbizottság elnöke ‒ szóban 
vagy írásban ‒ válaszol az Európai 
Parlament vagy a Tanács által az 
InvestEU Alaphoz címzett kérdésekre, 
minden esetben a kérdés kézhezvételének 
napjától számított öt héten belül.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kérésére a Bizottság jelentést nyújt be e 
rendelet alkalmazásáról.

Or. en

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Emellett a végrehajtó partnerek 
hathavonta jelentést nyújtanak be a 
Bizottságnak az e rendelet hatálya alá 
tartozó finanszírozási és beruházási 
műveletekről az uniós komponensre és –
adott esetben tagállam szerinti bontásban –
a tagállami komponensre lebontva. A 
jelentésnek tartalmaznia kell az uniós 
garancia igénybevételére vonatkozó 
követelményeknek és az e rendelet III. 
mellékletében meghatározott fő 
teljesítménymutatóknak való megfelelés 
értékelését. A jelentésnek tartalmaznia kell 
továbbá működési, statisztikai, pénzügyi és
számviteli adatokat az egyes finanszírozási 
és beruházási műveleteire vonatkozóan, 
valamint a komponensek, szakpolitikai 
keretek, továbbá az InvestEU Alap 
szintjén. Az egyik jelentésnek tartalmaznia 
kell a végrehajtó partnerek által a 
[költségvetési rendelet] [155. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja] szerint 

(5) Emellett a végrehajtó partnerek 
hathavonta jelentést nyújtanak be az 
Európai Parlamentnek és a Bizottságnak 
az e rendelet hatálya alá tartozó 
finanszírozási és beruházási műveletekről 
az uniós komponensre és – adott esetben 
tagállam szerinti bontásban – a tagállami 
komponensre lebontva. A jelentésnek 
tartalmaznia kell az uniós garancia 
igénybevételére vonatkozó 
követelményeknek és az e rendelet III. 
mellékletében meghatározott fő 
teljesítménymutatóknak való megfelelés 
értékelését. A jelentésnek tartalmaznia kell 
továbbá működési, statisztikai, pénzügyi és 
számviteli adatokat az egyes finanszírozási 
és beruházási műveleteire vonatkozóan, 
valamint a komponensek, szakpolitikai 
keretek, továbbá az InvestEU Alap 
szintjén. Az egyik jelentésnek tartalmaznia 
kell a végrehajtó partnerek által a 
[költségvetési rendelet] [155. cikke (1) 
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rendelkezésre bocsátott információkat. bekezdésének a) pontja] szerint 
rendelkezésre bocsátott információkat.

Or. en

Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2025. szeptember 30-ig a Bizottság 
elvégzi az InvestEU program, és 
mindenekelőtt az uniós garancia 
felhasználásának időközi értékelését.

(2) 2024. szeptember 30-ig a Bizottság 
elvégzi az InvestEU program, és 
mindenekelőtt az uniós garancia 
felhasználásának időközi értékelését.

Or. en

Módosítás 118

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az InvestEU program 
végrehajtásának végén, de legkésőbb négy
évvel az 1. cikkben meghatározott időszak 
végét követően a Bizottság elvégzi az 
InvestEU program és mindenekelőtt az 
uniós garancia felhasználásának végső 
értékelését.

(3) Az InvestEU program 
végrehajtásának végén, de legkésőbb két
évvel az 1. cikkben meghatározott időszak 
végét követően a Bizottság elvégzi az 
InvestEU program és mindenekelőtt az 
uniós garancia felhasználásának végső 
értékelését.

Or. en

Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2) A Bizottság az [e rendelet 
hatálybalépését követő] öt évre 
felhatalmazást kap a 7. cikk 
(6) bekezdésében, a 22. cikk 
(2) bekezdésében, valamint a 23. cikk 
(6) bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
említett ötéves időtartam letelte előtt 
jelentést készít a felhatalmazás 
gyakorlásáról. Amennyiben sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emel kifogást a meghosszabbítással 
szemben legkésőbb három hónappal a 
megfelelő többéves pénzügyi keret 
érvényességének vége előtt, akkor a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a következő többéves 
pénzügyi keretekkel azonos időtartamra.

(2) A Bizottság az [e rendelet 
hatálybalépését követő] öt évre 
felhatalmazást kap a 4. cikk (2) 
bekezdésében,  a 7. cikk (6) bekezdésében, 
a 17a cikkben, a 17b cikkben, a 22. cikk 
(2) bekezdésében, valamint a 23. cikk 
(6) bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
említett ötéves időtartam letelte előtt 
jelentést készít a felhatalmazás 
gyakorlásáról. Amennyiben sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emel kifogást a meghosszabbítással 
szemben legkésőbb három hónappal a 
megfelelő többéves pénzügyi keret 
érvényességének vége előtt, akkor a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a következő többéves 
pénzügyi keretekkel azonos időtartamra.

Or. en

Módosítás 120

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 7. cikk 
(6) bekezdésében, a 22. cikk (2) 
bekezdésében és a 23. cikk (6) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon, 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk 
(2) bekezdésében,  a 7. cikk 
(6) bekezdésében, a 17a cikkben, a 17b 
cikkben, a 22. cikk (2) bekezdésében és a 
23. cikk (6) bekezdésében említett 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon, vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en
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Módosítás 121

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 7. cikk (6) bekezdése, a 22. cikk 
(2) bekezdése és a 23. cikk (6) bekezdése 
értelmében elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 
követő két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene 
kifogást, illetve ha az említett időtartam 
lejártát megelőzően mind az Európai 
Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta 
a Bizottságot, hogy nem fog kifogást 
emelni. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.

(6) A 4. cikk (2) bekezdése,  a 7. cikk 
(6) bekezdése, a 17a cikk, a 17b cikk, a 22. 
cikk (2) bekezdése és a 23. cikk (6) 
bekezdése értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 122

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A végrehajtó partnerek elismerik az 
uniós finanszírozás eredetét, és (különösen 
az intézkedések és azok eredményeinek 
népszerűsítésekor) gondoskodnak annak 
láthatóságáról azáltal, hogy következetes, 
hatékony és célzott információkat juttatnak 
el többféle közönségnek, köztük a 
médiának és a nyilvánosságnak.

(1) A végrehajtó partnerek elismerik az 
uniós finanszírozás eredetét, és (különösen 
az intézkedések és azok eredményeinek 
népszerűsítésekor) gondoskodnak annak 
láthatóságáról azáltal, hogy következetes, 
hatékony és célzott információkat juttatnak 
el többféle közönségnek, köztük a 
médiának és a nyilvánosságnak,
összpontosítva a társadalmi és a 
környezeti hatásokra.
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Or. en

Módosítás 123

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a fenntartható energetikai 
infrastruktúra fejlesztése, intelligenssé 
tétele és korszerűsítése (átviteli és elosztói 
szint, tárolási technológiák);

c) a fenntartható energetikai 
infrastruktúra – beleértve az 
energiahálózatok összekapcsolását –
fejlesztése, intelligenssé tétele és 
korszerűsítése (átviteli és elosztói szint, 
tárolási technológiák);

Or. en

Módosítás 124

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a meglévő infrastruktúra 
eszközeinek karbantartása vagy 
korszerűsítése a közlekedés és az energia 
ágazataiban, különös tekintettel a 
biztonságra és a biztonsági szempontokra.

Or. en

Módosítás 125

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) fenntartható város-, vidék- és part 
menti fejlesztés;

e) fenntartható város-, vidék- és part 
menti fejlesztés és megújulás;
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Or. en

Módosítás 126

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) az éghajlatváltozás elleni projektek 
és a fenntartható kulturális örökség 
támogatása, különösen az európai 
kulturális örökség védelmének tárgyi és 
immateriális stratégiái és eszközei.

Or. en

Módosítás 127

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 5 pont – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) új technológiák, például a 
kulturális és kreatív termékekre és 
szolgáltatásokra alkalmazott 
segédtechnológiák.

Or. en

Módosítás 128

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 6 pont – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a digitális technológiák használata 
az európai tárgyi és szellemi kulturális 
örökség megőrzésére és helyreállítására;

Or. en
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Módosítás 129

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 6 pont – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok technológiai kezelése.

Or. en

Módosítás 130

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 7 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Pénzügyi támogatás a legfeljebb 
3000 alkalmazottat foglalkoztató 
szervezetek számára, különös hangsúlyt 
helyezve a kkv-kra és a kis méretű, 
közepes piaci tőkeértékű vállalatokra, 
különösen a következők révén:

(7) Pénzügyi támogatás a legfeljebb 
3000 alkalmazottat foglalkoztató 
szervezetek számára, különös hangsúlyt 
helyezve a kkv-kra, a kis méretű közepes 
piaci tőkeértékű vállalatokra és a szociális 
vállalkozásokra, különösen a következők 
révén:

Or. en

Módosítás 131

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 11 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) mikrofinanszírozás, szociális 
vállalkozások finanszírozása és szociális 
gazdaság;

a) etikus és fenntartható 
finanszírozás, mikrofinanszírozás, 
szociális vállalkozások finanszírozása és 
szociális gazdaság;

Or. en
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Módosítás 132

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 11 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) oktatás, képzés és a kapcsolódó 
szolgáltatások;

c) oktatás, szakképzés és a kapcsolódó 
szolgáltatások;

Or. en

Módosítás 133

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 pont – 3.3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.3a) A társadalmi célkitűzések teljesítését 
támogató beruházások

Or. en

Módosítás 134

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 7 pont – 7.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7.1 Szociális infrastruktúra: a 
támogatott szociális infrastruktúra 
kapacitása ágazatonként: lakhatás, oktatás, 
egészségügy, egyéb

7.1 Szociális infrastruktúra: a 
támogatott szociális infrastruktúra 
kapacitása és beavatkozási képessége
ágazatonként: lakhatás, oktatás, 
egészségügy, egyéb

Or. en

Módosítás 135
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Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 7 pont – 7.2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7.2a) Mikrofinanszírozás és szociális 
vállalkozásoknak nyújtott finanszírozás: 
Létrehozott szociális gazdasági 
vállalkozások száma

Or. en

Módosítás 136

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 7 pont – 7.2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7.2b) Mikrofinanszírozás és szociális 
vállalkozásoknak nyújtott finanszírozás: A 
szociális gazdasági vállalkozások száma 
szakaszok szerint (korai, 
növekedési/bővítési)

Or. en

Módosítás 137

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 7 pont – 7.5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7.5 Készségfejlesztés: új készségeket 
elsajátító személyek száma: 
iskolarendszerű oktatásban és szakképzés 
során szerzett képesítés

7.5 Készségfejlesztés: új készségeket 
elsajátító vagy készségeket validáló
személyek száma: iskolarendszerű, 
informális és nem formális oktatásban és 
szakképzés során szerzett képesítés

Or. en
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