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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 jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást 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 jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi 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 (EU) 2015/1017 rendeletnek a Fizetőképesség-támogatási Eszköz létrehozása 
tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2020)0404 – C9-0156/2020 – 2020/0106(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0404),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
172. és 173. cikkére, 175. cikkének harmadik bekezdésére és 182. cikkének (1) 
bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C9-0156/2020),,

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

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az 
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság 
véleményére, 

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság levelére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére 
(A9-0000/2020),

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
1 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A vállalati szintű adatokból 
származó bizottsági becslések arra 
engednek következtetni, hogy a Covid19-
világjárvány hatásából eredő sajáttőke-
helyreállítási szükségletek 2020-ban 
mintegy 720 milliárd EUR-t tehetnek ki a 
régióban. Ez az összeg lényegesen 
magasabb lehet abban az esetben, ha a 
korlátozó intézkedések a jelenleg 
feltételezettnél hosszabb ideig maradnak 
érvényben, vagy ha azokat a fertőzések 
újbóli megjelenése miatt ismét el kell 
rendelni. A stresszforgatókönyv szerint az 
Unióban bejegyzett összes (tőzsdén 
jegyzett és nem jegyzett) vállalkozás saját 
tőkéjére gyakorolt közvetlen hatás 
1,2 billió EUR-ra is emelkedhet. Megoldás 
hiányában ez a tőkehiány ahhoz vezethet, 
hogy a beruházások visszaesése és a magas 
munkanélküliség hosszabb időszakon át 
fennmarad. A tőkehiány hatása 
ágazatonként és tagállamonként 
egyenlőtlen lesz, és eltérésekhez vezet az 
egységes piacon. Mindezt súlyosbítja, hogy 
a tagállamok állami támogatás nyújtására 
irányuló kapacitása jelentős mértékben 
eltér.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

Or. en
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az uniós garancia feltöltését ennek 
megfelelően növelni kell. Tekintettel arra, 
hogy a fizetőképesség-támogatási keret 
alapján végrehajtott beruházási és 
finanszírozási műveletek jelentős 
kockázatot hordoznak, az ESBA általános 
feltöltési rátáját 45,8 %-ra kell kiigazítani.

(6) Az uniós garancia feltöltését ennek 
megfelelően növelni kell. Még kellő 
időben történő sajáttőke-támogatás mellett 
is magasabb lehet a csődök és a leírások 
aránya, mint a válság előtti időszakban, 
különösen a korlátozó intézkedések újbóli 
bevezetése vagy a gazdasági tevékenységre 
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vonatkozó hosszú távú korlátozások 
esetén. Tekintettel arra, hogy a 
fizetőképesség-támogatási keret alapján 
végrehajtott beruházási és finanszírozási 
műveletek jelentős kockázatot hordoznak, 
az ESBA általános feltöltési rátáját 45,8 %-
ra kell kiigazítani.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Tanács Stabilitási és Növekedési 
Paktum végrehajtásával kapcsolatos 
előjogainak sérelme nélkül, a tagállamok 
– akár valamely tagállam, akár az 
általános kormányzati ágazatba sorolt 
vagy a tagállam nevében eljáró nemzeti 
fejlesztési bankok általi, – ESBA-hoz, 
vagy a fizetőképesség-támogatási keret 
végrehajtása érdekében létrehozott ESBA, 
tematikus vagy több országra vonatkozó 
beruházási platformokhoz, különleges 
célú gazdasági egységekhez vagy 
alapokhoz, valamint egyéb 
mechanizmusokhoz történő egyszeri 
hozzájárulásai elvileg egyszeri 
intézkedéseknek minősülnek az 
1466/97/EK tanácsi rendelet 5. cikke és az 
1467/97/EK tanácsi rendelet 3. cikke 
értelmében.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tőkealapoknak, a különleges célú 
gazdasági egységeknek, a beruházási 
platformoknak és a nemzeti fejlesztési 
bankoknak és intézményeknek 

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

tulajdonviszonyt, illetve részben 
tulajdonviszonyt megtestesítő 
befektetéseket (például hibrid 
adósságeszközöket, alárendelt kölcsönt, 
elsőbbségi részvényeket vagy átváltható 
részvényeket) kell biztosítaniuk a 
támogatható vállalkozások számára, kivéve 
a vállalati vagyon kivonására irányuló 
kivásárlásokat (vagy üzletrész-
visszavásárlásokat) végrehajtó 
szervezeteket. A fizetőképesség-támogatási 
kerethez tartozó közvetítőknek valamely 
tagállamban letelepedettnek kell lenniük 
és az Unióban kell működniük. Az 
irányítóbizottságnak az alkalmazandó 
közrendi vagy biztonsági szempontok 
fényében meg kell határoznia a közvetítők 
(alapok, különleges célú gazdasági 
egységek és egyebek) ellenőrzésével 
kapcsolatban szükséges követelményeket.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Ha a pénzpiaci stresszhelyzet 
megakadályozná a vállalkozások 
tőkebázisának és fizetőképességének 
javítását, akkor az EBB-nek és a 
Bizottságnak megfelelő változtatásokat 
kell végrehajtania, többek között az uniós 
garancia díja tekintetében, hogy 
hozzájáruljon az EBB által a 
fizetőképesség-támogatási keretből 
nyújtott finanszírozás kedvezményezettje 
által viselt, a művelethez kapcsolódó 
finanszírozási költségek csökkentéséhez, 
előmozdítva az általa nyújtott támogatást. 
Szükség esetén hasonló erőfeszítéseket 
kell tenni annak biztosítása érdekében, 
hogy az ESBA kis méretű projekteket is 
támogasson. Ahol helyi vagy regionális 
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közvetítők alkalmazása lehetővé teszi a kis 
méretű projektek ESBA általi támogatása 
költségeinek csökkentését, ezt a 
megvalósítási formát is meg kell vizsgálni.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Elengedhetetlen, hogy a 
fizetőképesség-támogatási keret 2020-ban 
a lehető leghamarabb létrejöjjön, és hogy 
2021 folyamán mielőbb teljes kapacitással 
bevethető legyen. A Fizetőképesség-
támogatási Eszköz gyors gyakorlati 
megvalósítása érdekében az EBB-nek 
javasolnia kell a beruházási bizottságnak, 
hogy biztosítson a fizetőképesség-
támogatási keret szerinti uniós garancia 
általi támogatást olyan garanciákhoz vagy 
finanszírozásokhoz is, amelyeket e 
rendelet hatálybalépése és a Bizottság és 
az EBB által kötött módosított ESBA-
megállapodás aláírása közötti időszakban 
nyújtott.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A visszaélések elkerülése, valamint 
a reálgazdaságra és a foglalkoztatásra 
gyakorolt hatás maximalizálása 
érdekében az osztalékfizetéseket, a vezető 
beosztású alkalmazottak díjazását és a 
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részvény-visszavásárlást érintő 
korlátozásoknak kell vonatkozniuk a 
garancia időtartama alatt azokra 
vállalkozásokra, amelyek a 
fizetőképesség-támogatási keret révén 
legalább 30 millió EUR ESBA-
finanszírozásban részesülnek.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) Működésének megkezdését 
követően az InvestEU rendelet szerinti 
beruházási bizottság felelősségi körébe kell 
tartoznia az e rendelet szerinti uniós 
garancia nyújtásának is. Tekintettel a 
fizetőképesség-támogatási keret sajátos 
jellegére, a beruházási bizottságot 
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különleges formációban kell felállítani.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) A fizetőképesség-támogatási 
keretből nyújtott támogatásnak olyan 
rendelkezéseket kell tartalmaznia, 
amelyek biztosítják az adókikerülés, a 
csalás és a visszaélések megfékezésére tett 
erőfeszítések folytatását, valamint a belső 
piac megfelelő működésének fenntartását.
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Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 17
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
2 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 2. cikk (1) bekezdése kiegészül 
egy új, 9a. ponttal:
9a. „különleges célú gazdasági 
egység”: a fizetőképesség-támogatási 
keret alkalmazásában olyan jogi személy, 
amelyet valamely nemzeti hatóságnál 
hivatalosan bejegyeztek, és amelyre azon 
tagállamban alkalmazandó adó- és egyéb 
jogi kötelezettségek vonatkoznak, ahol 
letelepedett.

Or. en

Módosítás 18

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

Hatályos szöveg Módosítás

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

„v. az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez 
csatolt, az Európai Beruházási Bank 
alapokmányáról szóló 5. jegyzőkönyvnek 
és az EBB abban foglalt előjogainak 
sérelme nélkül az EBB által az ESBA-n 
keresztül biztosított finanszírozás 
kedvezményezettje által viselt, a 
művelethez kapcsolódó finanszírozási 
költségek csökkentéséhez való 
hozzájárulást lehető tevő eljárások, 
különösen az uniós garancia díjának 
modulálása, különösen olyan esetekben, 
ahol azért van rá szükség, mert a pénzpiaci 
stresszhelyzet megakadályozná egy 

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

életképes projekt megvalósítását, vagy ahol 
arra a beruházási platformok 
létrehozásának elősegítése vagy projektek 
támogatása céljából van szükség olyan 
ágazatokban vagy területeken, ahol jelentős 
piaci zavarok, illetve nem optimális 
beruházási feltételek tapasztalhatók, vagy a 
vállalkozások tőkebázisának és 
fizetőképességének javítása érdekében, 
olyan mértékben, amely nem befolyásolja 
jelentősen a Garancialap feltöltéséhez 
szükséges finanszírozást;”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Módosítás 19

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

Hatályos szöveg Módosítás

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

i. az irányítóbizottság összetétele és 
létszáma;

i. az irányítóbizottság összetétele és 
létszáma, és külön rendelkezés az Európai 
Parlament által kinevezett szakértő 
utazási és szállásköltségeinek megtérítése 
tekintetében;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=HU)

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A fizetőképesség-támogatási keretből 
azonban csak akkor nyújtható támogatás, 
ha a támogatás olyan vállalkozások javát 
szolgálja, amelyek az állami támogatási 
szabályok értelmében8 nem voltak nehéz 
helyzetben már 2019 végén, viszont azóta a 
Covid19-világjárvány okozta válság miatt 
jelentős fizetőképességi kockázatokkal 
szembesülnek, vagy ha a támogatás 2020. 
december 31-én vagy azt megelőzően 
létrehozott vállalkozások javát szolgálja, 
amelyek olyan vállalkozás eszközeit vagy 
fióktelepeit vásárolták meg vagy kezelik, 
amely az állami támogatási szabályok 
értelmében 2019 végén már nehéz 
helyzetben volt, feltéve, hogy vezetőségük 
nem azonos az állami támogatási 
szabályok értelmében nehéz helyzetben 
lévő vállalkozás vezetőségével.

Or. en

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A 6. cikk (1) bekezdése a következő 
új albekezdéssel egészül ki:
Az a) ponttól eltérve támogatás nyújtható 
a fizetőképesség-támogatási keretből 
olyan (a 651/2014/EU bizottsági rendelet 
I. mellékletének értelmében vett) mikro- 
és kisvállalkozásoknak, amelyek 2019. 
december 31-én már nehéz helyzetben 
voltak, feltéve, hogy nem indult ellenük 
kollektív fizetésképtelenségi eljárás a 
nemzeti jog alapján, és nem részesültek 
megmentési támogatásban, kivéve, ha a 
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fizetőképesség-támogatási keretből 
származó támogatás nyújtásakor már 
visszafizették a kölcsönt vagy 
megszüntették a kezességvállalást*, illetve 
nem részesültek szerkezetátalakítási 
támogatásban, kivéve, ha a 
fizetőképesség-támogatási keretből 
származó támogatás nyújtásakor már nem 
tartoznak szerkezetátalakítási terv hatálya 
alá**.
_________________
* Alternatív lehetőségként, ha megmentési 
támogatásban részesültek, akkor a 
támogatás nyújtásakor már visszafizették 
a kölcsönt vagy megszüntették a 
kezességvállalást.
** Alternatív lehetőségként, ha 
szerkezetátalakítási támogatásban 
részesültek, akkor a támogatás 
nyújtásakor már nem tartoznak 
szerkezetátalakítási terv hatálya alá.

Or. en

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A 6. cikk a következő (3) 
bekezdéssel egészül ki:

törölve

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

Or. en
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Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A 7. cikk (2) bekezdése kiegészül 
egy új, ea) ponttal:
ea) az (EU) 2019/2088 európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 2. cikkének 17. 
pontjában megállapított „jelentős 
károkozás elkerülését célzó” elv 
tiszteletben tartása*.
_________________
* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/2088 rendelete (2019. november 27.) 
a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a 
fenntarthatósággal kapcsolatos 
közzétételekről (HL L 317., 2019.12.9., 1. 
o.).

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 b pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
7 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

7b. A 7. cikk (6) bekezdésének 3. 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:

Az Európai Parlament a lehető 
leggyorsabban, de legkésőbb a kiválasztott 
jelölt nevének közlését követő négy héten 
belül meghallgatást szervez minden egyes 
pozícióra jelölt személlyel.

„Az Európai Parlament a lehető 
leggyorsabban, de legkésőbb a kiválasztott 
jelölt nevének közlését követő négy héten 
belül nyilvános meghallgatást szervez 
minden egyes pozícióra jelölt személlyel.”

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=HU)

Módosítás 25
1 cikk – 1 bekezdés – 7 c pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
7 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7c. A 7. cikk (8) bekezdésének 3. 
albekezdése kiegészül egy új, la) ponttal: 
la) tőke- és hibrid finanszírozás

Or. en

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7d. A 7. cikk (8) bekezdésének 3. 
albekezdése kiegészül egy új, lb) ponttal:
lb) fizetésképtelenségi eljárások

Or. en

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett műveleteknek összhangban kell 
lenniük az uniós szakpolitikákkal, 
beleértve az európai zöld megállapodást és 

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

új európai iparstratégiát* és az Európa 
digitális jövőjének megtervezésére irányuló 
stratégiát, valamint támogatniuk kell a 
Covid19-világjárványt követő inkluzív és 
szimmetrikus helyreállítást, továbbá a 
következő általános célok valamelyikét 
kell támogatniuk:

_________________
* COM(2020)102 final.

Or. en

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság a 23. cikknek megfelelően, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján megállapítja azokat az mutatókat, 
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amelyeket az irányítóbizottságnak 
használnia kell a Covid19-világjárvány 
által gazdaságilag leginkább sújtott 
tagállamok és ágazatok, valamint azon 
tagállamok meghatározására, ahol az 
állami fizetőképességi támogatás 
lehetősége korlátozottabb, az említett 
mutatók alkalmazására vonatkozó 
módszertannal együtt.

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 5 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. A 9. cikk (5) bekezdése kiegészül 
egy új, 3a. albekezdéssel:
Az irányítóbizottság részletes 
iránymutatást nyújt a magán 
társbefektetők veszteségeknek való 
kitettsége tekintetében.

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 b pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
9 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

14b. A 9. cikk (6) bekezdésének 2. 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:

Az EBB a teljes fennálló uniós 
garanciakötelezettség 1 %-ának megfelelő 

Az EBB a teljes fennálló uniós 
garanciakötelezettség 1 %-ának megfelelő 
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kumulált maximális felső korlát erejéig 
veheti igénybe az uniós garanciát azon 
költségek fedezése céljából, amelyeket a 
finanszírozási és beruházási műveletek 
kedvezményezettjei viseltek volna, de 
amelyeket a nemteljesítés bekövetkezése 
óta nem hajtottak be.

kumulált maximális felső korlát erejéig 
veheti igénybe az uniós garanciát azon 
költségek fedezése céljából, amelyeket a 
finanszírozási és beruházási műveletek 
kedvezményezettjei viseltek volna, de 
amelyeket a nemteljesítés bekövetkezése 
óta nem hajtottak be. A fizetőképesség-
támogatási keret alá tartozó műveletek 
esetében ez a felső korlát 3%-ra 
emelkedik.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=HU)

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14c. A 9. cikk kiegészül egy új, (7a) 
bekezdéssel:
(7a) A legalább 30 millió EUR ESBA-
finanszírozásban részesülő 
kedvezményezettek nem fizethetnek 
osztalékot, nem teljesíthetnek nem 
kötelező kamatszelvény-kifizetéseket, 
illetve nem vásárolhatnak vissza 
részvényeket. A legalább 30 millió EUR 
ESBA-finanszírozásban részesülő 
kedvezményezett vezetőségi tagjainak 
díjazása nem haladhatja meg az említett 
tagok 2019. december 31-i díjazásának 
rögzített részét. Azon személyek esetében, 
akik az ESBA-finanszírozás odaítélésekor 
vagy azt követően válnak vezetőségi taggá, 
az alkalmazandó felső korlát a vezetőség 
bármely tagjának 2019. december 31-i 
legalacsonyabb rögzített díjazása. 
Bónuszok, illetve más változó vagy 
hasonló díjazási elemek semmilyen 
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körülmények között sem fizethetők.

Or. en

Módosítás 33

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

Hatályos szöveg Módosítás

A 14. cikk (1) bekezdésének 2. albekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:

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

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

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 25 pont – b a alpont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
14 cikk – 4 bekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

ba) A 14. cikk (4) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(4) Az EBB által a (2) bekezdés 
szerinti EBTP-szolgáltatásokért 
felszámított díjak az EBTP műveletei 
költségeinek fedezésére és a szóban forgó 
szolgáltatások nyújtására szolgálnak. A 
kkv-knak felszámított díjak felső határa a 
nekik nyújtott technikai segítségnyújtás 
költségének egyharmada. Az állami 
projektgazdák számára az uniós programok 
keretén belül igénybe vehető 
szolgáltatásokon felül nyújtott EBTP-
szolgáltatások díjmentesek.

„(4) Az EBB által a (2) bekezdés 
szerinti EBTP-szolgáltatásokért 
felszámított díjak az EBTP műveletei 
költségeinek fedezésére és a szóban forgó 
szolgáltatások nyújtására szolgálnak. A 
kkv-knak felszámított díjak felső határa a 
nekik nyújtott technikai segítségnyújtás 
költségének egyharmada, kivéve a 
fizetőképesség-támogatási keretet, ahol a 
kkv-knak biztosított technikai 
segítségnyújtás díjmentes. Az állami 
projektgazdák számára az uniós programok 
keretén belül igénybe vehető 
szolgáltatásokon felül nyújtott EBTP-
szolgáltatások díjmentesek.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=HU)

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 25 pont – b b alpont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
14 cikk – 9 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

bb) A 14. cikk (9) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(9) Az EBB 2016. szeptember 1-jéig, azt 
követően pedig évente jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak az EBTP által a (2) bekezdés 
szerint nyújtott szolgáltatásokról és a 
költségvetésének végrehajtásáról. E 
jelentés tájékoztatást ad a befolyt díjakról 
és azok felhasználásáról is.

„(9) Az EBB 2016. szeptember 1-jéig, 
azt követően pedig évente jelentést nyújt 
be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak 
és a Bizottságnak az EBTP által a (2) 
bekezdés szerint nyújtott szolgáltatásokról 
és a költségvetésének végrehajtásáról. E 
jelentés tájékoztatást ad a befolyt díjakról 
és azok felhasználásáról is. Az EBB 2021. 
december 1-jéig, azt követően pedig évente 
külön jelentést nyújt be az Európai 
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Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak az EBTP által a (2) bekezdés 
szerint a fizetőképesség-támogatási keret 
vonatkozásában nyújtott 
szolgáltatásokról.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=HU)

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en



PR\1210910HU.docx 29/46 PE655.850v01-00

HU

Módosítás 37

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

Hatályos szöveg Módosítás

26a. A 15. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(1) A Bizottság az EBB támogatásával 
létrehoz egy átlátható portált, a Beruházási 
Projektek Európai Portálját (BPEP), amely 
a jelenlegi és a jövőbeli uniós beruházási 
projekteket tartalmazza. Ez egy 
nyilvánosan hozzáférhető és 
felhasználóbarát projektadatbázis, amely 
releváns információkat tartalmaz minden 
projektről.

„(1) A Bizottság az EBB támogatásával 
létrehoz egy átlátható portált, a Beruházási 
Projektek Európai Portálját (BPEP), amely 
a jelenlegi és a jövőbeli uniós beruházási 
projekteket tartalmazza mindhárom keret 
vonatkozásában. Ez egy nyilvánosan 
hozzáférhető és felhasználóbarát 
projektadatbázis, amely releváns 
információkat tartalmaz minden 
projektről.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=HU)

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A fizetőképesség-támogatási keret alá 
tartozó műveletekről adott esetben, az 
ESBA-megállapodásban meghatározottak 
szerint külön kell jelentést tenni.

Or. en

Módosítás 39
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 28 a pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
16 cikk – 6 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

28a. A 16. cikk (6) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(6) A Bizottság a Bizottság pénzügyi 
kimutatásai keretében minden év március 
31-ig benyújtja az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és a Számvevőszéknek a 
garanciaalap helyzetére vonatkozó, kért 
információkat. Ezenfelül minden év május 
31-ig éves jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Számvevőszéknek a garanciaalap előző 
naptári évi kezeléséről, amely jelentés 
többek között értékelést tartalmaz a 
célösszeg és a garancialap szintje 
megfelelőségéről, továbbá arról, hogy 
szükség van-e a garanciaalap feltöltésére. 
Az éves jelentés tartalmazza a garanciaalap 
előző naptári év végi pénzügyi 
helyzetének, az előző naptári év során 
végbement pénzügyi mozgásoknak, 
valamint a jelentős ügyleteknek és a 
pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos 
releváns információknak a bemutatását. A 
jelentés információkat tartalmaz továbbá a 
garanciaalap előző naptári év végi 
pénzgazdálkodásáról, teljesítményéről és 
kockázatáról.

(6) A Bizottság a Bizottság pénzügyi 
kimutatásai keretében minden év március 
31-ig benyújtja az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és a Számvevőszéknek a 
garanciaalap helyzetére vonatkozó, kért 
információkat. Ezenfelül minden év május 
31-ig éves jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Számvevőszéknek a garanciaalap előző 
naptári évi kezeléséről, amely jelentés 
többek között értékelést tartalmaz a 
célösszeg és a garancialap szintje 
megfelelőségéről, továbbá arról, hogy 
szükség van-e a garanciaalap feltöltésére. 
Az éves jelentés tartalmazza a garanciaalap 
előző naptári év végi pénzügyi 
helyzetének, az előző naptári év során 
végbement pénzügyi mozgásoknak, 
valamint a jelentős ügyleteknek és a 
pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos 
releváns információknak a bemutatását. A 
jelentés információkat tartalmaz továbbá a 
garanciaalap előző naptári év végi 
pénzgazdálkodásáról, teljesítményéről és 
kockázatáról. A Bizottság 2021. december 
31-ig, azt követően pedig évente jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és a Számvevőszéknek a 
fizetőképesség-támogatási keretről.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=HU)

Módosítás 40

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

Hatályos szöveg Módosítás

29a. A 18. cikk (3) bekezdésének a) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:

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

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

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=HU)

Módosítás 41

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

Hatályos szöveg Módosítás

29b. A 18. cikk (3) bekezdésének b) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:

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

b) a Bizottság átfogó jelentést hoz 
nyilvánosságra az uniós garancia 
felhasználásáról, a garanciaalap 
működéséről és az uniós helyreállításra 
gyakorolt hatásáról, valamint az uniós 
vállalkozások fizetőképességéről.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=HU)
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Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29c. A 19. cikk kiegészül egy új, (2a) 
bekezdéssel:
A fizetőképesség-támogatási keret alá 
tartozó műveletek esetében azok a 
kedvezményezettek és pénzügyi közvetítők, 
amelyek 750 000 000 EUR-t elérő vagy 
meghaladó konszolidált nettó árbevétellel 
rendelkező vállalkozások, évente 
készítenek és ingyenesen nyilvánosan 
hozzáférhetővé tesznek egy társaságiadó-
információkat tartalmazó jelentést. A 
jelentés adójogrendszerek szerinti 
lebontásban és minden jogrendszer 
vonatkozásában, amelyben a vállalkozás 
működik, a következőket tartalmazza:
a) a vállalkozás megnevezése és adott 
esetben az összes leányvállalat felsorolása, 
tevékenységeik jellegének rövid 
ismertetése és a földrajzi elhelyezkedésük 
megadása;
b)  az alkalmazottak száma teljes 
munkaidős egyenértékben kifejezve;
c) a készpénzen vagy a készpénznek 
minősülő eszközökön kívüli befektetett 
eszközök;
d) a nettó árbevétel, a kapcsolt 
felekkel lebonyolított ügyletekből és a nem 
kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletekből 
származó árbevétel megkülönböztetését is 
beleértve;
e) az adózás előtti eredmény;
f) az esedékes társasági adó (folyó 
év), amely a releváns adóigazgatóságban 
adózási szempontból honos vállalkozás 
vagy fióktelep pénzügyi évre vonatkozó 
adóköteles eredménye után megjelenített 
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folyó adóráfordítás;
g) a megfizetett társasági adó, amely 
a releváns adóigazgatóságban adózási 
szempontból honos vállalkozás vagy 
fióktelep által a releváns pénzügyi év 
során befizetett társasági adó összege;
h) a felhalmozott nyereség;
i) jegyzett tőke;
j) a kapott állami támogatások, 
továbbá a politikai pártok és a politikai 
célú alapítványok javára befizetett 
esetleges adományok részletei;
k) a vállalkozások, leányvállalatok 
vagy fióktelepek – szabadalmi 
adókedvezmény vagy ezzel egyenértékű 
rendszer alapján – kedvezményes adójogi 
bánásmódban részesülnek-e.

Or. en

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29d. A 19. cikk kiegészül egy új, (2b) 
bekezdéssel:
A bizalmas üzleti adatok védelme és a 
tisztességes verseny biztosítása érdekében 
az e jelentéstételi követelmény hatálya alá 
tartozó kedvezményezettek és pénzügyi 
közvetítők számára lehetővé kell tenni, 
hogy az e cikkben felsorolt egy vagy több 
konkrét információt átmenetileg 
kihagyjanak a jelentésből egy vagy több 
konkrét adójogrendszerben folytatott 
tevékenységet illetően, amennyiben 
nyilvánosságra hozataluk súlyosan 
veszélyeztetné a vállalkozások üzleti 
helyzetét. A kihagyás nem akadályozza 
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meg a vállalkozás adóügyi helyzetének 
tisztességes és kiegyensúlyozott 
megértését. A kihagyást fel kell tüntetni a 
jelentésben – az egyes 
adójoghatóságokkal kapcsolatos, kellően 
indokolt magyarázattal együtt –, és meg 
kell nevezni az érintett adójoghatóságot 
vagy adójoghatóságokat.

Or. en

Módosítás 44

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29e. A 19. cikk kiegészül egy új, (2c) 
bekezdéssel:
Ez a közzétételi követelmény 2026. 
december 31-ig megszűnik, amikor a 
műveletek tekintetében az EBB vagy az 
EBA és a kedvezményezett vagy a 
pénzügyi közvetítő közötti szerződések 
lejárnak.

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 29 f pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

29f. A 22. cikk (1) bekezdésének 2. 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:

Ezenkívül az EBB és az EBA nem léphet „Ezenkívül az EBB és az EBA nem léphet 
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új üzleti kapcsolatba, illetve üzleti 
kapcsolatait nem újíthatja meg olyan 
országban vagy területen bejegyzett vagy 
létrehozott szervezettel, amely szerepel az 
adózási szempontból nem együttműködő 
országokra és területekre vonatkozó uniós 
szakpolitika keretében készülő jegyzékben, 
vagy amelyet a Bizottság kiemelt 
kockázatot jelentő harmadik országként 
határozott meg az (EU) 2015/849 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének 
(2) bekezdése értelmében, vagy amely nem 
működik együtt az Unióval vagy nem tartja 
be az átláthatósággal és az 
információcserével kapcsolatos, 
nemzetközileg elfogadott adóügyi 
standardokat.

új üzleti kapcsolatba, illetve üzleti 
kapcsolatait nem újíthatja meg olyan 
országban vagy területen bejegyzett vagy 
létrehozott szervezettel, amely szerepel az 
adózási szempontból nem együttműködő 
országokra és területekre vonatkozó uniós 
szakpolitika keretében készülő jegyzékben, 
vagy amelyet a Bizottság kiemelt 
kockázatot jelentő harmadik országként 
határozott meg az (EU) 2018/1673 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének 
(2) bekezdése értelmében, vagy amely nem 
működik együtt az Unióval vagy nem tartja 
be az átláthatósággal és az 
információcserével kapcsolatos, 
nemzetközileg elfogadott adóügyi 
standardokat.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Módosítás 46

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

Hatályos szöveg Módosítás

29g. A 22. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(2) Az EBB az e rendelet hatálya alá 
tartozó finanszírozási és beruházási 
műveletei során a pénzügyi rendszerek 
pénzmosás, valamint 
terrorizmusfinanszírozás céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szóló 
uniós jogban, különösen az (EU) 2015/847 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
és az (EU) 2015/849 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben előírt elveket és 
normákat alkalmazza. Ennek keretében az 
EBB az e rendelet alapján történő 
közvetlen finanszírozást és közvetítőkön 
keresztül végrehajtott finanszírozást 

„(2) Az EBB az e rendelet hatálya alá 
tartozó finanszírozási és beruházási 
műveletei során a pénzügyi rendszerek 
pénzmosás, valamint 
terrorizmusfinanszírozás céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szóló 
uniós jogban, különösen az (EU) 2015/847 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
és az (EU) 2018/1673 európai parlamenti 
és tanácsi irányelvben előírt elveket és 
normákat alkalmazza. Ennek keretében az 
EBB az e rendelet alapján történő 
közvetlen finanszírozást és közvetítőkön 
keresztül végrehajtott finanszírozást 
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egyaránt a tényleges tulajdonosra 
vonatkozó információknak az (EU) 
2015/849 irányelv szerinti felfedésétől 
teszi függővé.

egyaránt a tényleges tulajdonosra 
vonatkozó információknak az (EU) 
2018/1673 irányelv szerinti felfedésétől 
teszi függővé.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=HU)

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29h. A rendelet a következő új, 22a. 
cikkel egészül ki:
22a. cikk
A jó adóügyi kormányzás elve
(1) A fizetőképesség-támogatási keretbe 
tartozó projekteket megvalósító pénzügyi 
közvetítők vagy jóváhagyott jogosult 
gazdasági egységek nem rendelkezhetnek 
az adatszolgáltatási kötelezettség alá 
tartozó, határokon átnyúló 
konstrukciókról szóló (EU) 2018/822* 
tanácsi irányelv szerinti, adatszolgáltatási 
kötelezettség alá tartozó konstrukciókkal, 
kivéve, ha ezek a szervezetek 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 
érintett, adatszolgáltatási kötelezettség alá 
tartozó konstrukciókat az EBB és a 
kedvezményezett vagy a pénzügyi közvetítő 
közötti szerződés megkötésének napjától 
számított tizenkét hónapon belül hatályon 
kívül helyezik. A fizetőképesség-
támogatási keret alapján a 
kedvezményezettnek minősülő, a 
meghatározott típusú vállalkozások éves 
pénzügyi kimutatásairól, összevont 
(konszolidált) éves pénzügyi 
kimutatásairól és a kapcsolódó 
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beszámolókról szóló 2013/34/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv** 
értelmében vett nagyvállalkozások nem 
rendelkezhetnek az adatszolgáltatási 
kötelezettség alá tartozó, határokon 
átnyúló konstrukciókról szóló 
(EU) 2018/822 tanácsi irányelv szerinti, 
adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó 
konstrukciókkal, kivéve, ha ezek a 
vállalkozások kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy az érintett, adatszolgáltatási 
kötelezettség alá tartozó konstrukciókat az 
EBB és a kedvezményezett vagy a 
pénzügyi közvetítő közötti szerződés 
megkötésének napjától számított tizenkét 
hónapon belül hatályon kívül helyezik.
(2) A Bizottság C(2020)4885 final*** 
ajánlása alapján a fizetőképesség-
támogatási keretből részesülő szervezetek:
a) nem rendelkezhetnek adóügyi 
illetőséggel a nem együttműködő országok 
és területek európai uniós jegyzékében 
szereplő joghatóságokban, illetve nem 
lehetnek azok jogszabályai szerint 
bejegyezve;
b) nem állhatnak a nem együttműködő 
országok és területek európai uniós 
jegyzékében szereplő joghatóságok 
részvényeseinek közvetlen vagy közvetett 
irányítása alatt, egészen az (EU) 2015/849 
irányelv**** 3. cikkének 6. pontjában 
meghatározott tényleges tulajdonosig 
terjedően;
c) nem gyakorolhatnak közvetlen vagy 
közvetett irányítást a nem együttműködő 
országok és területek európai uniós 
jegyzékében szereplő joghatóságokban 
működő leányvállalatok felett, és nem 
rendelkezhetnek ezen országokban és 
területeken állandó telephellyel;
d) nem osztozhatnak a tulajdonjogon a 
nem együttműködő országok és területek 
európai uniós jegyzékében szereplő 
joghatóságokban működő 
vállalkozásokkal.
A jegyzékben szereplő, nem együttműködő 
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országokkal és területekkel fennálló 
kapcsolatok figyelmen kívül hagyhatók, 
amennyiben a vállalkozás bizonyítékkal 
szolgál arra vonatkozóan, hogy az alábbi 
körülmények valamelyike teljesül:
a) amennyiben az utolsó három év során a 
támogatást nyújtó tagállamban az 
adókötelezettség szintje megfelelőnek 
tekinthető a támogatásban részesülő 
vállalkozásnak az ugyanabban az 
időszakban, belföldi és csoportszinten 
vizsgált összesített forgalmához vagy 
tevékenységéhez viszonyítva.
b) amennyiben a vállalkozás megfelelő 
nyomon követés és – meg nem felelés 
esetén – szankciók tárgyát képező, jogilag 
kötelező erejű kötelezettségvállalásokat 
tesz arra vonatkozóan, hogy rövid időn 
belül megszünteti kapcsolatait az európai 
uniós jegyzékben szereplő, nem 
együttműködő országokkal és területekkel. 
A tagállamoknak figyelmen kívül kell 
hagyniuk a jegyzékben szereplő, nem 
együttműködő országokkal és területekkel 
fennálló kapcsolatokat, amennyiben a 
vállalkozás – a vonatkozó tények és 
körülmények alapján személyzettel, 
felszereléssel, eszközökkel és 
helyiségekkel alátámasztott – jelentős 
gazdasági jelenléttel rendelkezik, és 
jelentős gazdasági tevékenységet folytat a 
jegyzékben szereplő, nem együttműködő 
országokban, illetve területeken. 
A fizetőképesség-támogatási keretből 
részesülő szervezetek rendelkezésre 
bocsátják azt a dokumentációt, amely 
lehetővé teszi az információk 
pontosságának ellenőrzését, ideértve a 
kérelmezők nyilatkozatát, amelyet egy 
későbbi szakaszban fokozott 
ellenőrzésekkel kell kiegészíteni a meg 
nem felelés kockázatának csökkentése 
érdekében.
_________________
* A Tanács (EU) 2018/822 irányelve 
(2018. május 25.) a 2011/16/EU 
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irányelvnek az adatszolgáltatási 
kötelezettség alá tartozó, határokon 
átnyúló konstrukciókkal kapcsolatosan az 
adózás területére vonatkozó kötelező 
automatikus információcsere tekintetében 
történő módosításáról (HL L 139., 
2018.6.5., 1. o.).
**Az Európai Parlament és a Tanács 
2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a 
meghatározott típusú vállalkozások éves 
pénzügyi kimutatásairól, összevont 
(konszolidált) éves pénzügyi 
kimutatásairól és a kapcsolódó 
beszámolókról, a 2006/43/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 78/660/EGK és 
a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 182., 2013.6.29., 
19. o.).
***A Bizottság ajánlása (2020. július 14.) 
az uniós vállalkozásoknak nyújtott állami 
pénzügyi támogatásnak a nem 
együttműködő országokkal és területekkel 
való kapcsolatok hiányától való függővé 
tételéről.
 **** Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2015/849 irányelve (2015. május 
20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás 
vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való 
felhasználásának megelőzéséről, a 
648/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 
2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a 2006/70/EK bizottsági 
irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 141., 2015.6.5., 73. o.). 

Or. en

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 29 i pont (új)
Az (EU) 2015/1017 rendelet
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

29i. A 23. cikk (2) bekezdésének 1. 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:

„A Bizottságnak a 7. cikk (13) és (14) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó felhatalmazása ötéves 
időtartamra szól, 2015. július 4-től kezdődő 
hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc 
hónappal az említett ötéves időtartam 
letelte előtt jelentést készít a felhatalmazás 
gyakorlásáról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra, 
amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésőbb három hónappal minden egyes 
időtartam letelte előtt.”

„A Bizottságnak a 7. cikk (13) és (14) 
bekezdésében és a 9. cikk (2a) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó felhatalmazása ötéves 
időtartamra szól, 2015. július 4-től kezdődő 
hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc 
hónappal az említett ötéves időtartam 
letelte előtt jelentést készít a felhatalmazás 
gyakorlásáról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra, 
amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésőbb három hónappal minden egyes 
időtartam letelte előtt.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 29 j pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

29j. A 23. cikk (2) bekezdésének 2. 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:

Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 7. cikk (13) és 
(14) bekezdésében említett felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 

„Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 7. cikk (13) és 
(14) bekezdésében és a 9. cikk (2a) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
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követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

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

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=HU)

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 29 k pont (új)
(EU) 2015/1017 rendelet
23 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

29k. A 23. cikk (4) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(4) Az 7. cikk (13) bekezdése 
értelmében elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 
követő egy 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 
egy hónappal meghosszabbodik.

„(4) A 7. cikk (13) bekezdése és a 9. 
cikk (2a) bekezdése értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő egy 
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 egy 
hónappal meghosszabbodik.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=HU)

Módosítás 51



PE655.850v01-00 42/46 PR\1210910HU.docx

HU

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 30 pont
(EU) 2015/1017 rendelet
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EBB e rendelet hatálybalépését 
követően benyújthatja a beruházási 
bizottságnak az irányító szervei által az 
(EU) 2015/1017 rendelet módosítására 
irányuló bizottsági javaslat elfogadásától a 
módosított rendeletből eredő módosított 
garanciamegállapodás aláírásáig terjedő 
időszakban jóváhagyott finanszírozási és 
beruházási műveleteket, ha ezek a 
műveletek megfelelnek a Fizetőképesség-
támogatási Eszköz keretében nyújtott 
támogatásra vonatkozó követelményeknek. 
Csak olyan műveletek nyújthatók be a 
beruházási bizottságnak, amelyek 
korábban nem részesültek az uniós 
garancia szerinti támogatásból.

(3) Az EBB e rendelet hatálybalépését 
követően benyújthatja a beruházási 
bizottságnak az irányító szervei által az 
(EU) 2015/1017 rendelet módosítására 
irányuló bizottsági javaslat elfogadásától a 
módosított rendeletből eredő módosított 
ESBA-garanciamegállapodás aláírásáig 
terjedő időszakban jóváhagyott 
finanszírozási és beruházási műveleteket, 
ha ezek a műveletek megfelelnek a 
Fizetőképesség-támogatási Eszköz 
keretében nyújtott támogatásra vonatkozó 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 52

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az uniós garancia új műveletek 
finanszírozásának – közvetlen vagy 
közvetett – támogatására szolgál. Az 
infrastruktúra területén a zöldmezős 
beruházásokat (eszköz létrehozását) kell 
ösztönözni. A barnamezős beruházások (a 
meglévő eszközök fejlesztése és 
korszerűsítése) szintén támogathatók. A 
fizetőképesség-támogatási keret szerinti 
finanszírozás célja a vállalkozások 
tőkebázisának és fizetőképességének 
javítása. A finanszírozás feltételeinek el 

b) Az uniós garancia új műveletek 
finanszírozásának – közvetlen vagy 
közvetett – támogatására szolgál. Az 
infrastruktúra területén a zöldmezős 
beruházásokat (eszköz létrehozását) kell 
ösztönözni. A barnamezős beruházások (a 
meglévő eszközök fejlesztése és 
korszerűsítése) szintén támogathatók. A 
fizetőképesség-támogatási keret szerinti 
finanszírozás célja a vállalkozások 
tőkebázisának és fizetőképességének 
javítása. A finanszírozás feltételeinek el 



PR\1210910HU.docx 43/46 PE655.850v01-00

HU

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

kell kerülniük a vállalkozások közötti 
verseny torzulását, és arra kell 
irányulniuk, hogy védelmezzék az 
egységes piacot a Covid19-járvány által 
okozott torzulásoktól. Főszabály szerint 
nem nyújtható uniós garancia 
refinanszírozási műveletek (pl. hatályos 
kölcsönmegállapodások leváltása vagy 
részben vagy teljes mértékben már 
megvalósult projektek más formában 
történő pénzügyi támogatása) 
támogatására; a fizetőképesség-támogatási 
keret esetében vagy kivételes és kellően 
indokolt körülmények között azonban 
kivétel tehető, ha igazolják, hogy az ügylet 
lehetővé tesz egy az ügylet összegével 
legalább egyenértékű új beruházást, amely 
teljesítené a 6. cikkben és a 9. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott jogosultsági 
kritériumokat, illetve általános 
célkitűzéseket.

Or. en

Módosítás 53

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 54

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 pont – 4 alpont
(EU) 2015/1017 rendelet
II melléklet – 8 szakasz – b pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 pont – 4 alpont
(EU) 2015/1017 rendelet
II melléklet – 8 szakasz – b pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányítóbizottság az indikatív és a 
fizetőképesség-támogatási keretre 
vonatkozó egyedi határértékekkel 
kapcsolatos döntéseit írásban megindokolja 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 
Az ESBA célja, hogy tevékenységével 
valamennyi tagállamot lefedje.

Az irányítóbizottság az indikatív és a 
fizetőképesség-támogatási keretre 
vonatkozó egyedi határértékekkel 
kapcsolatos döntéseit írásban megindokolja 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 
Az Európai Parlament és a Tanács az e 
döntésekkel kapcsolatos eszmecserére 
hívhatja az irányítótanács elnökét. Az 
ESBA célja, hogy tevékenységével 
valamennyi tagállamot lefedje.”

Or. en
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