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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 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(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0403),

– 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 (C9-0158/2020),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2020. július 15-i véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

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

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
módosítások formájában megfogalmazott álláspontjára,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság által az 
eljárási szabályzat 58. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra,

– 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.

https://www.europarl.europa.eu/committees/hu/envi
https://www.europarl.europa.eu/committees/hu/itre
https://www.europarl.europa.eu/committees/hu/tran
https://www.europarl.europa.eu/committees/hu/cult
https://www.europarl.europa.eu/committees/hu/femm
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. A járvány 
megfékezésére irányuló szükséges 
intézkedések következtében a gazdasági 
tevékenység jelentősen visszaesett az EU-
ban. A Bizottság 2020. nyári európai 
gazdasági előrejelzése szerint az uniós 
GDP csökkenése 2020-ban várhatóan 8,3% 
körüli lesz, azaz még súlyosabb, mint 
amely a Bizottság 2020. tavaszi európai 
gazdasági előrejelzésében szerepelt, és 
sokkal nagyobb mértékű a 2009-es 
pénzügyi válság idején tapasztaltnál. A 
világjárvány kitörése felszínre hozta a 
globális ellátási láncok összekapcsoltságát 
és egyes sebezhetőségeket, így például a 
stratégiai iparágak nem diverzifikált külső 
ellátási forrásoktól való túlzott függését. 
Ezeket a hiányosságokat kezelni kell az 
uniós veszélyhelyzet-reagálás, valamint az 
egész gazdaság rezilienciájának javítása 
érdekében, ugyanakkor a vonatkozó 
szabályokkal összhangban meg kell őrizni 
a verseny és a kereskedelem nyitottságát. A 
becslések szerint a beruházási tevékenység 
jelentős mértékben szűkült. Az Unióban a 
beruházások GDP-hez viszonyított aránya 
– noha javult – már a világjárvány előtt 
elmaradt az erőteljes gazdaságélénkülés 
során elvárható szinttől, és nem volt 
elegendő a 2009-es válságot követő több 
éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések a technológiai változás és a 
globális versenyképesség fényében nem 
felelnek meg az Unió – többek között az 
innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
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fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen 
támogatásra van szükség a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezeléséhez, továbbá 
a beruházási hiány célágazatokban való 
csökkentéséhez, hogy megvalósíthatók 
legyenek az Unió szakpolitikai 
célkitűzései, valamint támogatást kapjon a 
gyors, inkluzív és megfelelő gazdasági 
helyreállítás.

fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen 
támogatásra van szükség a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezeléséhez, továbbá 
a beruházási hiány célágazatokban való 
csökkentéséhez, hogy megvalósíthatók 
legyenek az Unió szakpolitikai 
célkitűzései, valamint támogatást kapjon a 
gyors, inkluzív és megfelelő gazdasági 
helyreállítás.

Or. en

Indokolás

A Bizottság legutóbbi előrejelzésének figyelembevétele céljából.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

meghatározására az InvestEU program 
előkészítése és végrehajtása során, 
újraértékelésére pedig a vonatkozó 
értékelések és felülvizsgálatok keretében 
kerül sor.

Or. en

Indokolás

A Parlament támogatja a 30%-os általános éghajlat-politikai célkitűzést. Az előadók továbbá 
megismétlik a Parlament InvestEU-val kapcsolatos álláspontját.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Az egyes szakpolitikai kereteknek 
két komponensből, az uniós komponensből 
és a tagállami komponensből kell állniuk. 
Az uniós komponensnek az egész Unióra 
kiterjedő, illetve egy adott tagállamra 
jellemző piaci hiányosságok vagy az 
optimálistól elmaradó beruházási helyzetek 
arányos módon történő kezelését kell 
szolgálnia. A támogatásban részesülő 
műveleteknek egyértelmű uniós hozzáadott 
értékkel kell rendelkezniük. A tagállami 
komponens keretében lehetőséget kell 
biztosítani a tagállamoknak, valamint a 
tagállamokon keresztül a regionális 
hatóságoknak arra, hogy a megosztott 
irányítás alá tartozó alapokból származó 
forrásaik egy részével hozzájáruljanak az 
uniós garancia feltöltéséhez annak 
érdekében, hogy a hozzájárulási 
megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően az felhasználható legyen 
meghatározott piaci hiányosságok vagy az 
optimálistól elmaradó beruházási helyzetek 
kezelését célzó finanszírozási vagy 
beruházási műveletekhez a saját 
területükön, többek között a kiszolgáltatott 
helyzetben lévő vagy távoli területeken, 

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

vagy távoli területeken, például az Unió 
legkülső régióiban, a hozzájárulási 
megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően, és ezáltal hozzájáruljanak a 
megosztott irányítású alapok vagy a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
célkitűzéseinek megvalósításához. Ez 
lehetővé tenné többek között az érintett 
tagállamokban alapított vállalkozások 
fizetőképességéhez nyújtott támogatást. 
Az InvestEU Alap uniós vagy tagállami 
komponenséből támogatott műveletek nem 
okozhatnak átfedéseket a 
magánfinanszírozással, illetve nem 
szoríthatják ki azt, és a versenyt sem 
torzíthatják a belső piacon.

Or. en

Indokolás

A cél az, hogy a tagállamok lehetőséget kapjanak a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
forrásainak a tagállami komponensbe való átcsoportosítására.  Erről a 
preambulumbekezdésről megállapodás történt a Tanáccsal. A módosítás azonban bevezet egy 
teljesen új elemet, amely a megállapodás időpontjában még nem volt ismert.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A tagállami komponenst 
kifejezetten úgy kell kialakítani, hogy 
lehetővé tegye a megosztott irányítás alá 
tartozó alapok felhasználását az Unió által 
biztosított garancia feltöltéséhez. Ez a 
lehetőség növelné az uniós garancia 
hozzáadott értékét azáltal, hogy a 
támogatást a pénzügyi kedvezményezettek 
és projektek szélesebb köre számára 
biztosítaná, valamint diverzifikálná a 
megosztott irányítás alá tartozó alapok 
célkitűzéseinek elérését szolgáló 
eszközöket, miközben biztosítja a függő 
kötelezettségek következetes 

(32) A tagállami komponenst 
kifejezetten úgy kell kialakítani, hogy 
lehetővé tegye a megosztott irányítás alá 
tartozó alapok vagy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközből származó 
alapok felhasználását az Unió által 
biztosított garancia feltöltéséhez. Ez a 
lehetőség növelné az uniós garancia 
hozzáadott értékét azáltal, hogy a 
támogatást a pénzügyi kedvezményezettek 
és projektek szélesebb köre számára 
biztosítaná, valamint diverzifikálná az 
említett alapok célkitűzéseinek elérését 
szolgáló eszközöket, miközben biztosítja a 



PE655.923v01-00 10/29 PR\1211759HU.docx

HU

kockázatkezelését azáltal, hogy az uniós 
garanciát közvetett irányítás mellett 
használja fel. Az Uniónak garanciát kell 
nyújtania a Bizottság és a végrehajtó 
partnerek között a tagállami komponens 
keretében megkötött 
garanciamegállapodásokban előirányzott 
finanszírozási és beruházási műveletekre. 
A garancia feltöltését a megosztott 
irányítás alá tartozó alapoknak kell 
biztosítaniuk a Bizottság által a műveletek 
jellege és az ebből eredő várható 
veszteségek alapján meghatározott és a 
tagállammal kötött hozzájárulási 
megállapodásban foglalt feltöltési rátának 
megfelelően. A tagállamnak pedig 
viszontgaranciát kell vállalnia a várható 
veszteségeket meghaladó veszteségre, az 
Unió javára. Ezeket a követelményeket az 
egyes – a lehetőséget önként választó – 
tagállamokkal kötött átfogó hozzájárulási 
megállapodásban kell meghatározni. A 
hozzájárulási megállapodásnak 
tartalmaznia kell az érintett tagállamban az 
InvestEU Alap szabályai alapján 
végrehajtandó egy vagy több egyedi 
garanciamegállapodást, valamint regionális 
forráselkülönítést. A feltöltési ráta eseti 
alapon történő meghatározásához el kell 
térni az (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet30 (a 
költségvetési rendelet) 211. cikkének (1) 
bekezdésétől. Ez a megoldás továbbá 
egységes szabályrendszert biztosít a 
központilag irányított alapokból vagy 
megosztott irányítás alá tartozó alapokból 
támogatott költségvetési biztosítékokra, 
ami megkönnyíti kombinációjukat.

függő kötelezettségek következetes 
kockázatkezelését azáltal, hogy az uniós 
garanciát közvetett irányítás mellett 
használja fel. Az Uniónak garanciát kell 
nyújtania a Bizottság és a végrehajtó 
partnerek között a tagállami komponens 
keretében megkötött 
garanciamegállapodásokban előirányzott 
finanszírozási és beruházási műveletekre. 
A garancia feltöltését az említett alapoknak 
kell biztosítaniuk a Bizottság által a 
műveletek jellege és az ebből eredő 
várható veszteségek alapján meghatározott 
és a tagállammal kötött hozzájárulási 
megállapodásban foglalt feltöltési rátának 
megfelelően. A tagállamnak pedig 
viszontgaranciát kell vállalnia a várható 
veszteségeket meghaladó veszteségre, az 
Unió javára. Ezeket a követelményeket az 
egyes – a lehetőséget önként választó – 
tagállamokkal kötött átfogó hozzájárulási 
megállapodásban kell meghatározni. A 
hozzájárulási megállapodásnak 
tartalmaznia kell az érintett tagállamban az 
InvestEU Alap szabályai alapján 
végrehajtandó egy vagy több egyedi 
garanciamegállapodást, valamint regionális 
forráselkülönítést. A feltöltési ráta eseti 
alapon történő meghatározásához el kell 
térni az (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet30 (a 
költségvetési rendelet) 211. cikkének (1) 
bekezdésétől. Ez a megoldás továbbá 
egységes szabályrendszert biztosít a 
központilag irányított alapokból vagy a 
megosztott irányítás alá tartozó alapokból 
vagy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköz keretében rendelkezésre álló 
alapokból támogatott költségvetési 
biztosítékokra, ami megkönnyíti 
kombinációjukat.

___________________ __________________
30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. 
július 18.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 

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

1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 
1. o).

Or. en

Indokolás

Lásd az előző módosítás indokolását. 

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(38) A (folyó áron) 
80 523 320 000 EUR összegű uniós 
garancia várhatóan több mint 
1 071 000 000 000 EUR összegű további 
beruházást mozgósít uniós szinten, és 
indikatív módon felosztásra kerül a 
szakpolitikai keretek között.

Or. en

Indokolás

A garancia növekedésének figyelembevétele céljából. Az utolsó mondat törlésre került, mivel 
szükségtelen: az I. mellékletben valamennyi keret rendelkezik az uniós garancia egy részével.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A Bizottság 2019. április 18-i 
nyilatkozata szerint a Tanács Stabilitási és 
Növekedési Paktum végrehajtásával 
kapcsolatos előjogainak sérelme nélkül, a 
tagállamok – akár valamely tagállam, akár 
az államháztartási szektorba sorolt vagy a 
tagállam nevében eljáró nemzeti fejlesztési 
bankok – tematikus vagy több országra 
vonatkozó beruházási platformokhoz 
történő egyszeri hozzájárulásai elvileg 
egyszeri intézkedéseknek minősülnek az 
1466/97/EK tanácsi rendelet32 5. cikkének 
(1) bekezdése és 9. cikkének (1) bekezdése 
és az 1467/97/EK tanácsi rendelet33 3. 
cikkének (4) bekezdése értelmében. 
Emellett a Tanács Stabilitási és Növekedési 
Paktum végrehajtásával kapcsolatos 
előjogainak sérelme nélkül a Bizottság 
kinyilvánította, hogy meg fogja vizsgálni, 
hogy a rugalmasságról szóló bizottsági 
közleménnyel összefüggésben az ESBA 
esetében alkalmazottal azonos bánásmód 
milyen mértékben alkalmazható az 
InvestEU programra mint az ESBA 
utódjára a tagállamok által a tagállami 
komponens céljait szolgáló uniós garancia 
kiegészítő összegének finanszírozására 
készpénzben nyújtott egyszeri 
hozzájárulások tekintetében.

(39) A Bizottság 2019. április 18-i 
nyilatkozata szerint „[a] Tanács Stabilitási 
és Növekedési Paktum végrehajtásával 
kapcsolatos előjogainak sérelme nélkül, a 
tagállamok – akár valamely tagállam, akár 
az államháztartási szektorba sorolt vagy a 
tagállam nevében eljáró nemzeti fejlesztési 
bankok – tematikus vagy több országra 
vonatkozó beruházási platformokhoz 
történő egyszeri hozzájárulásai elvileg 
egyszeri intézkedéseknek minősülnek az 
1466/97/EK tanácsi rendelet32 5. cikkének 
(1) bekezdése és 9. cikkének (1) bekezdése 
és az 1467/97/EK tanácsi rendelet33 3. 
cikkének (4) bekezdése értelmében. 
Emellett a Tanács Stabilitási és Növekedési 
Paktum végrehajtásával kapcsolatos 
előjogainak sérelme nélkül a Bizottság meg 
fogja vizsgálni, hogy a rugalmasságról 
szóló bizottsági közleménnyel 
összefüggésben az ESBA esetében 
alkalmazottal azonos bánásmód milyen 
mértékben alkalmazható az InvestEU 
programra mint az ESBA utódjára a 
tagállamok által a tagállami komponens 
céljait szolgáló uniós garancia kiegészítő 
összegének finanszírozására készpénzben 
nyújtott egyszeri hozzájárulások 
tekintetében.”

__________________ __________________
32 A Tanács 1466/97/EK rendelete (1997. 
július 7.) a költségvetési egyenleg 
felügyeletének megerősítéséről és a 
gazdaságpolitikák felügyeletéről és 
összehangolásáról (HL L 209., 1997.8.2., 
1. o.).

32 A Tanács 1466/97/EK rendelete (1997. 
július 7.) a költségvetési egyenleg 
felügyeletének megerősítéséről és a 
gazdaságpolitikák felügyeletéről és 
összehangolásáról (HL L 209., 1997.8.2., 
1. o.).

33 A Tanács 1467/97/EK rendelete (1997. 
július 7.) a túlzott hiány esetén követendő 
eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és 
pontosításáról (HL L 209., 1997.8.2., 6. o.).

33 A Tanács 1467/97/EK rendelete (1997. 
július 7.) a túlzott hiány esetén követendő 
eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és 
pontosításáról (HL L 209., 1997.8.2., 6. o.).

Or. en
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Indokolás

A preambulumbekezdésről megállapodás született a Tanáccsal, de a ténylegesen elfogadott 
megfogalmazás visszaállításához szükség van a módosításra.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(61) Az [Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az abban előirányzott források keretein 
belül az InvestEU keretében helyreállítási 
és rezilienciaépítési intézkedéseket kell 
végrehajtani a Covid19-válság példátlan 
hatásainak kezelése érdekében. Ezeket a 
kiegészítő forrásokat az [EURI] 
rendeletben előírt határidők betartását 
biztosító módon kell felhasználni. Ez a 
követelmény a vonatkozó 
garanciamegállapodásoknak a végrehajtó 
partnerekkel 2023. december 31-ig történő 
megkötésével teljesülne.

Or. en

Indokolás

Az előadókat nagyon aggasztja, hogy az Európai Uniós Helyreállítási Eszközben 
meghatározott határidők akadályozni fogják a program sikeres végrehajtását. Az InvestEU 
kapcsán azt javasolják a probléma megoldása érdekében, hogy a határidők a 
garanciamegállapodások megkötésére vonatkozzanak. Az előadók elismerik, hogy ezt a 
problémát az Európai Uniós Helyreállítási Eszközről szóló rendeletben kell kezelni, de 
politikai jelzést szerettek volna küldeni a Tanácsnak az üggyel kapcsolatban.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

említett uniós komponens céljára 
biztosított uniós garancia összege (folyó 
árakon) 80 523 320 000 EUR. Az uniós 
garancia feltöltési rátája 40%. A 34. cikk 
(3) bekezdése első albekezdésének a) 
pontjában említett összeget szintén 
figyelembe kell venni az ebből a feltöltési 
rátából eredő feltöltéshez való hozzájárulás 
vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A Parlamentnek az első bizottsági javaslatra vonatkozó álláspontjához hasonlóan az előadók 
növelni kívánják a kkv-k és a szociális beruházások keretére fordítandó összegeket. Az 
előadók ezenkívül javasolják a Parlament első álláspontjának fenntartását a kutatási, 
innovációs és digitalizálási kerettel kapcsolatban, amelyek összegét a Bizottság második 
javaslatában csökkentette. Az uniós garancia teljes összegét ezért kismértékben növelni kell. 
Továbbá az előadók úgy vélik, hogy meg lehetne tartani a Bizottság eredeti javaslatában 
szereplő feltöltési rátát.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett tagállami komponens céljára az 
érintett összegek tekintetében további 
uniós garancia biztosítható, amennyiben az 
egyes tagállamok allokálják a megfelelő 
összegeket az [szám [CPR]] rendelet [10. 
cikkének (1) bekezdése] és az [szám 
[KAP-stratégiai tervre vonatkozó]] rendelet 
[75. cikkének (1) bekezdése] szerint.

A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett tagállami komponens céljára az 
érintett összegek tekintetében további 
uniós garancia biztosítható, amennyiben az 
egyes tagállamok allokálják a megfelelő 
összegeket az [szám [CPR]] rendelet44 [10. 
cikkének (1) bekezdése], az [szám [KAP-
stratégiai tervre vonatkozó]] rendelet45 [75. 
cikkének (1) bekezdése] és a 
[Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről szóló] rendelet [X.] cikke 
szerint.

Or. en

Indokolás

A cél az, hogy a tagállamok lehetőséget kapjanak a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
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forrásainak a tagállami komponensbe való átcsoportosítására.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés első albekezdésében 
említett összegből (folyó árakon) 
41 500 000 000 EUR összeget az [EURI] 
rendelet 2. cikkében említett művelet-
végrehajtási intézkedésekre, a 3. cikk (2) 
bekezdésének a)–d) pontjában említett 
célkitűzésekhez kell allokálni.

Az (1) bekezdés első albekezdésében 
említett összegből (folyó árakon) 
8 600 000 000 EUR összeget az [EURI] 
rendelet 2. cikkében említett művelet-
végrehajtási intézkedésekre, a 3. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában említett 
célkitűzésekhez kell allokálni.

Or. en

Indokolás

Második javaslatában a Bizottság a fenntartható infrastruktúrára vonatkozó szakpolitikai 
keret összegét (az eredeti javaslatban szereplő) 11 500 000 000 EUR-ról 20 051 970 000 
EUR-ra növelte. Az előadók azt javasolják, hogy ezt a többletösszeget (kerekítve) az Európai 
Uniós Helyreállítási Eszközből származó feltöltésből finanszírozzák.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés első albekezdésében 
említett összegből (folyó árakon) 
2 500 000 000 EUR összeget a 3. cikk (2) 
bekezdésének a)–d) pontjában említett 
célkitűzésekhez kell allokálni.

Az (1) bekezdés első albekezdésében 
említett összegből (folyó árakon) 
40 769 470 000 EUR összeget a 3. cikk (2) 
bekezdésének a)–d) pontjában említett 
célkitűzésekhez kell allokálni.

Or. en

Az előadók azt javasolják, hogy az uniós garancia feltöltésének nagyobb százaléka 
származzon a többéves pénzügyi keretből. Ez tartalmazná a Bizottság által az első keretre 
javasolt eredeti összeget, valamint a második, harmadik és negyedik keretre vonatkozó 
összegeket.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós komponens céljára az uniós 
garancia indikatív felosztását e rendelet I. 
melléklete tartalmazza. A Bizottság 
szükség esetén módosíthatja az I. 
mellékletben említett összegeket, és az 
egyes célkitűzések tekintetében legfeljebb 
15 %-kal növelheti az első albekezdésben 
említett összeget. A Bizottság tájékoztatja 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot az 
ilyen módosításokról.

Az uniós komponens céljára az uniós 
garancia indikatív felosztását e rendelet I. 
melléklete tartalmazza. A Bizottság 
szükség esetén az egyes célkitűzések 
tekintetében legfeljebb 15%-kal 
módosíthatja az I. mellékletben említett 
összegeket. A Bizottság tájékoztatja az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot az ilyen 
módosításokról.

Or. en

Indokolás

A Bizottság megfogalmazása azt a benyomást kelti, mintha csak a stratégiai beruházási keret 
összegét lehetne növelni. Az előadók visszatértek az első bizottsági javaslat szerinti 
megfogalmazáshoz.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes tagállamok által az [szám [CPR]] 
rendelet [10. cikkének (1) bekezdése] 
szerint vagy az [szám [KAP-stratégiai 
tervre vonatkozó]] rendelet [75. cikkének 
(1) bekezdése] szerint önkéntes alapon 
allokált összegeket a tagállami 
komponenshez tartozó uniós garanciának 
az érintett tagállamban végrehajtott 
finanszírozási és beruházási műveletek 
fedezésére szolgáló részének feltöltésére 
vagy a megosztott irányítás alá tartozó 
alapokból az InvestEU tanácsadó 
központhoz nyújtott esetleges 

Az egyes tagállamok által az [szám [CPR]] 
rendelet [10. cikkének (1) bekezdése] 
szerint vagy az [szám [KAP-stratégiai 
tervre vonatkozó]] rendelet [75. cikkének 
(1) bekezdése] szerint vagy a 
[Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről szóló] rendelet [X.] cikke 
szerint, önkéntes alapon allokált 
összegeket a tagállami komponenshez 
tartozó uniós garanciának az érintett 
tagállamban végrehajtott finanszírozási és 
beruházási műveletek fedezésére szolgáló 
részének feltöltésére vagy a megosztott 
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hozzájárulásra kell felhasználni. Ezeket az 
összegeket a [szám [CPR]] rendelet 7. 
cikkében említett partnerségi 
megállapodásban és az InvestEU-hoz 
hozzájáruló programokban vagy KAP-
stratégiai tervben meghatározott 
szakpolitikai célkitűzések eléréséhez való 
hozzájárulásra kell felhasználni.

irányítás alá tartozó alapokból vagy a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
keretében rendelkezésre álló alapokból az 
InvestEU tanácsadó központhoz nyújtott 
esetleges hozzájárulásra kell felhasználni. 
Ezeket az összegeket a [szám [CPR]] 
rendelet 7. cikkében említett partnerségi 
megállapodásban és az InvestEU-hoz 
hozzájáruló programokban vagy KAP-
stratégiai tervben vagy az érintett tagállam 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervében 
meghatározott szakpolitikai célkitűzések 
eléréséhez való hozzájárulásra kell 
felhasználni.

Or. en

Indokolás

A cél az, hogy a tagállamok lehetőséget kapjanak arra, hogy a tagállami komponenshez a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből járuljanak hozzá. Bár erről a rendelkezésről 
megállapodás született a Tanáccsal, a módosítás egy új helyzettel foglalkozik.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikknek az [szám [CPR]] rendelet 10. 
cikkének (1) bekezdése vagy az [KAP-
stratégiai tervre vonatkozó] rendelet 75. 
cikkének (1) bekezdése szerint allokált 
összegekre vonatkozó rendelkezései nem 
alkalmazandók a tagállamok által nyújtott, 
a 4. cikk (1) bekezdésének harmadik 
albekezdésében említett további 
összegekről szóló hozzájárulási 
megállapodásra.

E cikknek az [szám [CPR]] rendelet 10. 
cikkének (1) bekezdése vagy az [KAP-
stratégiai tervre vonatkozó] rendelet 75. 
cikkének (1) bekezdése vagy a 
[Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről szóló] rendelet [X.] cikke szerint 
allokált összegekre vonatkozó 
rendelkezései nem alkalmazandók a 
tagállamok által nyújtott, a 4. cikk (1) 
bekezdésének harmadik albekezdésében 
említett további összegekről szóló 
hozzájárulási megállapodásra.

Or. en
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Indokolás

A cél az, hogy a tagállamok lehetőséget kapjanak arra, hogy a tagállami komponenshez a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből járuljanak hozzá. Bár erről a rendelkezésről 
megállapodás született a Tanáccsal, a módosítás egy új helyzettel foglalkozik.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam és a Bizottság a [CPR] rendelet 
9. cikkének (4) bekezdése szerinti 
partnerségi megállapodás, illetve a [CAP] 
rendelet szerinti KAP-stratégiai terv 
elfogadásáról szóló bizottsági határozatot 
követő négy hónapon belül, illetőleg a 
[CPR] rendelet 10. cikkének megfelelően a 
program, vagy a [CAP] rendelet 107. 
cikkének megfelelően a KAP-stratégiai 
terv módosítására vonatkozó bizottsági 
határozattal egyidejűleg megköti a 
hozzájárulási megállapodást, illetőleg 
módosítja azt.

A tagállam és a Bizottság a [CPR] rendelet 
9. cikkének (4) bekezdése szerinti 
partnerségi megállapodás, a [KAP] rendelet 
szerinti KAP-stratégiai terv vagy a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről szóló rendelet szerinti 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
elfogadásáról szóló bizottsági határozatot 
követő négy hónapon belül, illetőleg a 
[CPR] rendelet 10. cikkének megfelelően a 
program, a [KAP] rendelet 107. cikkének 
megfelelően a KAP-stratégiai terv vagy a 
[Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről szóló] rendelet 18. cikkének 
megfelelően a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv módosítására 
vonatkozó bizottsági határozattal 
egyidejűleg megköti a hozzájárulási 
megállapodást, illetőleg módosítja azt.

Or. en

Indokolás

A cél az, hogy a tagállamok lehetőséget kapjanak arra, hogy a tagállami komponenshez a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből járuljanak hozzá.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – a pont
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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 viszontgaranciával 
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 vagy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében 
rendelkezésre álló 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 
viszontgaranciával kell fedezni;

Or. en

Indokolás

A cél az, hogy a tagállamok lehetőséget kapjanak arra, hogy a tagállami komponenshez a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből járuljanak hozzá. Bár erről a rendelkezésről 
megállapodás született a Tanáccsal, a módosítás egy új helyzettel foglalkozik.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a megosztott irányítás alá tartozó 
alapokból az InvestEU tanácsadó 
központhoz nyújtott esetleges hozzájárulás;

d) a megosztott irányítás alá tartozó 
alapokból vagy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében 
rendelkezésre álló alapokból az InvestEU 
tanácsadó központhoz nyújtott esetleges 
hozzájárulás;

Or. en

Indokolás

A cél az, hogy a tagállamok lehetőséget kapjanak arra, hogy a tagállami komponenshez a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből járuljanak hozzá. Bár erről a rendelkezésről 
megállapodás született a Tanáccsal, a módosítás egy új helyzettel foglalkozik.
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) éves jelentés tagállam számára 
történő benyújtására vonatkozó 
kötelezettségek, beleértve a partnerségi 
megállapodásban, programban vagy a 
KAP-stratégiai tervben foglalt szakpolitikai 
célkitűzésekhez kapcsolódó és a 
hozzájárulási megállapodásban 
meghatározott megfelelő mutatókat 
tartalmazó jelentést;

e) éves jelentés tagállam számára 
történő benyújtására vonatkozó 
kötelezettségek, beleértve a partnerségi 
megállapodásban, programban vagy a 
KAP-stratégiai tervben vagy a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervben 
foglalt szakpolitikai célkitűzésekhez 
kapcsolódó és a hozzájárulási 
megállapodásban meghatározott megfelelő 
mutatókat tartalmazó jelentést;

Or. en

Indokolás

A cél az, hogy a tagállamok lehetőséget kapjanak arra, hogy a tagállami komponenshez a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből járuljanak hozzá. Bár erről a rendelkezésről 
megállapodás született a Tanáccsal, a módosítás egy új helyzettel foglalkozik.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a hozzájárulási megállapodás 
megkötésétől számított kilenc hónapon 
belül nem kerül sor garanciamegállapodás 
megkötésére, a hozzájárulási 
megállapodást meg kell szüntetni vagy 
kölcsönös megegyezés révén meg kell 
hosszabbítani. Amennyiben a hozzájárulási 
megállapodás megkötésétől számított 
kilenc hónapon belül nem kerül sor a 
hozzájárulási megállapodás szerinti összeg 
teljes mértékű lekötésére egy vagy több 
garanciamegállapodás keretében, akkor a 
szóban forgó összeget megfelelően 

Amennyiben a hozzájárulási megállapodás 
megkötésétől számított kilenc hónapon 
belül nem kerül sor garanciamegállapodás 
megkötésére, a hozzájárulási 
megállapodást meg kell szüntetni vagy 
kölcsönös megegyezés révén meg kell 
hosszabbítani. Amennyiben a hozzájárulási 
megállapodás megkötésétől számított 
kilenc hónapon belül nem kerül sor a 
hozzájárulási megállapodás szerinti összeg 
teljes mértékű lekötésére egy vagy több 
garanciamegállapodás keretében, akkor a 
szóban forgó összeget megfelelően 
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módosítani kell. A feltöltésnek a 
tagállamok által az [[CPR-rendelet] 10. 
cikkének (1) bekezdése] vagy az [szám 
[KAP]] rendelet 75. cikkének (1) 
bekezdése] szerint allokált összegekhez 
kapcsolódó, fel nem használt összegét újra 
fel kell használni az [szám [CPR]] rendelet 
[10. cikke (5) bekezdésének] vagy az 
[szám [KAP-stratégiai tervre vonatkozó]] 
rendelet [75. cikke (5) bekezdésének] 
megfelelően. A feltöltésnek valamely 
tagállam által az e rendelet 4. cikke (1) 
bekezdésének harmadik albekezdése 
szerint allokált összegekhez kapcsolódó, 
fel nem használt összegét vissza kell fizetni 
a tagállamnak.

módosítani kell. A feltöltésnek a 
tagállamok által az [[CPR-rendelet] 10. 
cikkének (1) bekezdése] vagy az [szám 
[KAP]] rendelet 75. cikkének (1) 
bekezdése] vagy a [Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközről szóló] 
rendelet [X.] cikke szerint allokált 
összegekhez kapcsolódó, fel nem használt 
összegét újra fel kell használni az [szám 
[CPR]] rendelet [10. cikke (5) 
bekezdésének] vagy az [szám [KAP-
stratégiai tervre vonatkozó]] rendelet [75. 
cikke (5) bekezdésének] és a 
[Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről szóló] rendelet [X.] cikkének 
megfelelően. A feltöltésnek valamely 
tagállam által az e rendelet 4. cikke (1) 
bekezdésének harmadik albekezdése 
szerint allokált összegekhez kapcsolódó, 
fel nem használt összegét vissza kell fizetni 
a tagállamnak.

Or. en

Indokolás

A cél az, hogy a tagállamok lehetőséget kapjanak arra, hogy a tagállami komponenshez a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből járuljanak hozzá. Bár erről a rendelkezésről 
megállapodás született a Tanáccsal, a módosítás egy új helyzettel foglalkozik.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a garanciamegállapodás az 
[szám [CPR]] rendelet [10. cikkének (6) 
bekezdésében] vagy az [szám [KAP-
stratégiai tervre vonatkozó]] rendelet] [75. 
cikkének (6) bekezdésében] meghatározott 
időtartamon belül nem kerül megfelelően 
végrehajtásra, a hozzájárulási 
megállapodást módosítani kell. A 
feltöltésnek a tagállamok által az [[CPR-
rendelet] 10. cikkének (1) bekezdése] vagy 

Amennyiben a garanciamegállapodás az 
[szám [CPR]] rendelet [10. cikkének (6) 
bekezdésében] vagy az [szám [KAP-
stratégiai tervre vonatkozó]] rendelet] [75. 
cikkének (6) bekezdésében] vagy a 
[Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről szóló] rendelet [X.] cikkében 
meghatározott időtartamon belül nem kerül 
megfelelően végrehajtásra, a hozzájárulási 
megállapodást módosítani kell. A 
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az [szám [KAP]] rendelet 75. cikkének (1) 
bekezdése] szerint allokált összegekhez 
kapcsolódó, fel nem használt összegét újra 
fel kell használni az [szám [CPR]] rendelet 
[10. cikke (6) bekezdésének] vagy az 
[szám [KAP-stratégiai tervre vonatkozó]] 
rendelet [75. cikke (6) bekezdésének] 
megfelelően. A feltöltésnek valamely 
tagállam által az e rendelet 4. cikke (1) 
bekezdésének harmadik albekezdése 
szerint allokált összegekhez kapcsolódó, 
fel nem használt összegét vissza kell fizetni 
a tagállamnak.

feltöltésnek a tagállamok által az [[CPR-
rendelet] 10. cikkének (1) bekezdése] vagy 
az [szám [KAP]] rendelet 75. cikkének (1) 
bekezdése] vagy a [Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközről szóló] 
rendelet [X.] cikke szerint allokált 
összegekhez kapcsolódó, fel nem használt 
összegét újra fel kell használni az [szám 
[CPR]] rendelet [10. cikke (6) 
bekezdésének] vagy az [szám [KAP-
stratégiai tervre vonatkozó]] rendelet [75. 
cikke (6) bekezdésének] és a 
[Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről szóló] rendelet [X.] cikkének 
megfelelően. A feltöltésnek valamely 
tagállam által az e rendelet 4. cikke (1) 
bekezdésének harmadik albekezdése 
szerint allokált összegekhez kapcsolódó, 
fel nem használt összegét vissza kell fizetni 
a tagállamnak.

Or. en

Indokolás

A cél az, hogy a tagállamok lehetőséget kapjanak arra, hogy a tagállami komponenshez a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből járuljanak hozzá. Bár erről a rendelkezésről 
megállapodás született a Tanáccsal, a módosítás egy új helyzettel foglalkozik.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az e cikk (3) bekezdésének a) 
pontjában említett feltöltési szakaszt 
követően a feltöltés adott évben 
fennmaradó többletét (amelynek 
kiszámítása a hozzájárulási 
megállapodásban rögzített feltöltési rátának 
megfelelő összeg és a feltöltés tényleges 
összegének összehasonlításával történik) 
újra fel kell használni az [CPR] rendelet 
[10. cikke (7) bekezdésének] vagy az 
[szám [KAP-stratégiai tervre vonatkozó]] 

a) Az e cikk (3) bekezdésének a) 
pontjában említett feltöltési szakaszt 
követően a feltöltés adott évben 
fennmaradó többletét (amelynek 
kiszámítása a hozzájárulási 
megállapodásban rögzített feltöltési rátának 
megfelelő összeg és a feltöltés tényleges 
összegének összehasonlításával történik) 
újra fel kell használni az [CPR] rendelet 
[10. cikke (7) bekezdésének] vagy az 
[szám [KAP-stratégiai tervre vonatkozó]] 
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rendelet [75. cikke (7) bekezdésének] 
megfelelően.

rendelet [75. cikke (7) bekezdésének] vagy 
a [Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről szóló] rendelet [X.] cikkének 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

A cél az, hogy a tagállamok lehetőséget kapjanak arra, hogy a tagállami komponenshez a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből járuljanak hozzá. Bár erről a rendelkezésről 
megállapodás született a Tanáccsal, a módosítás egy új helyzettel foglalkozik.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében említett uniós komponens 
céljára biztosított uniós garancia 75 %-át, 
azaz 56 365 380 000 EUR-t az EBB 
csoport számára kell biztosítani. Az EBB 
csoportnak 9 418 270 000 EUR összegű 
összesített pénzügyi hozzájárulást kell 
biztosítania. Ezt a hozzájárulást olyan 
módon és formában kell biztosítani, amely 
elősegíti az InvestEU Alap végrehajtását és 
a 14. cikk (2) bekezdésében foglalt célok 
megvalósítását.

(4) A 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében említett uniós komponens 
céljára biztosított uniós garancia 75%-át, 
azaz 60 392 490 000 EUR-t az EBB 
csoport számára kell biztosítani. Az EBB 
csoportnak 10 085 545 830 EUR összegű 
összesített pénzügyi hozzájárulást kell 
biztosítania. Ezt a hozzájárulást olyan 
módon és formában kell biztosítani, amely 
elősegíti az InvestEU Alap végrehajtását és 
a 14. cikk (2) bekezdésében foglalt célok 
megvalósítását.

Or. en

Indokolás

Második javaslatában a Bizottság csökkentette a pénzügyi hozzájárulásoknak az uniós 
garancia százalékában kifejezett részarányát. Az előadók fenntartják a Bizottság által javasolt 
megközelítést, de a számokat úgy módosítják, hogy azok figyelembe vegyék a garancia általuk 
javasolt kismértékű növelését.
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk (2) bekezdésének első és 
második albekezdésében említett uniós 
garanciából támogatás azonban csak az 
[EURI] rendelet 4. cikkének (6) 
bekezdésében említett feltételek alapján 
biztosítható. Egyéb esetekben az e rendelet 
hatálya alá tartozó finanszírozási és 
beruházási műveletekhez uniós garanciából 
biztosított támogatás a 2027. december 31-
ig tartó beruházási időszakra nyújtható.

A 4. cikk (2) bekezdésének első és 
második albekezdésében említett uniós 
garanciából támogatás biztosítható a 
végrehajtó partnerek útján végrehajtandó 
finanszírozási és beruházási 
műveletekhez, feltéve, hogy a Bizottság a 
szóban forgó végrehajtó partnerrel 2023. 
december 31-ig garanciamegállapodást 
kötött, teljesítve ezzel az [EURI] rendelet 4. 
cikkének (6) bekezdésében említett 
feltételeket. Egyéb esetekben az e rendelet 
hatálya alá tartozó finanszírozási és 
beruházási műveletekhez uniós garanciából 
biztosított támogatás a 2027. december 31-
ig tartó beruházási időszakra nyújtható.

Or. en

Indokolás

Amint fent megjegyeztük, az előadókat nagyon aggasztja, hogy az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközben meghatározott határidők akadályozni fogják a program sikeres 
végrehajtását. Az InvestEU kapcsán azt javasolják a probléma megoldása érdekében, hogy a 
határidők a garanciamegállapodások megkötésére vonatkozzanak. Az előadók elismerik, hogy 
ezt a problémát az Európai Uniós Helyreállítási Eszközről szóló rendeletben kell kezelni, de 
politikai jelzést szerettek volna küldeni a Tanácsnak az üggyel kapcsolatban.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végrehajtó partner és a végső címzett, 
illetve a pénzügyi közvetítő vagy a 15. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában említett 
egyéb szervezet közötti, a 4. cikk (2) 
bekezdésének első és második 
albekezdésében említett uniós garancia 

A végrehajtó partner és a végső címzett, 
illetve a pénzügyi közvetítő vagy a 15. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában említett 
egyéb szervezet közötti szerződéseket 
2028. december 31-ig kell aláírni.
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keretében kötött szerződéseket a 
vonatkozó finanszírozási vagy beruházási 
művelet végrehajtó partner általi 
jóváhagyását követő egy éven belül kell 
aláírni. Egyéb esetekben a végrehajtó 
partner és a végső címzett, illetve a 
pénzügyi közvetítő vagy a 15. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett egyéb 
szervezet közötti szerződéseket 2028. 
december 31-ig kell aláírni.

Or. en

Indokolás

Ez az előző módosításból következik. Ha az Európai Uniós Helyreállítási Eszköz határidői a 
garanciamegállapodások megkötésére vonatkoznak, a későbbi szerződések határidejének 
2028. december 31-nek kell lennie.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházási bizottság öt tagjának a 
beruházási bizottság mind az öt 
formációjában állandó tagnak kell lennie. 
Legalább egy állandó tagnak rendelkeznie 
kell a fenntartható beruházásokra 
vonatkozó ismeretekkel. Emellett mind az 
öt formációban lennie kell két olyan 
szakértőnek, aki tapasztalattal rendelkezik 
a megfelelő szakpolitikai kerethez tartozó 
ágazatokhoz kapcsolódó beruházások 
terén. A beruházási bizottság tagjait az 
irányítóbizottság rendeli hozzá a megfelelő 
formációhoz vagy formációkhoz. A 
beruházási bizottság az állandó tagok közül 
választ elnököt.

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

Or. en

Indokolás

Visszatérés a Tanáccsal egyeztetett számhoz.
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A költségvetési rendelet 209. cikke 
(3) bekezdésének első és utolsó 
albekezdésétől eltérve az e rendelet IV. 
mellékletében említett programok által 
létrehozott finanszírozási eszközökből 
származó bevételek, visszafizetések és 
visszafizettetett összegek felhasználhatók 
az e rendelet szerinti uniós garancia 
feltöltésére, figyelemmel a [közszektor-
hitelezési eszközről szóló] rendelet [4]. 
cikkére.

(1) A költségvetési rendelet 209. cikke 
(3) bekezdésének első és negyedik 
albekezdésétől eltérve az e rendelet IV. 
mellékletében említett programok által 
létrehozott finanszírozási eszközökből 
származó bármilyen bevételt, visszafizetést 
és visszafizettetett összeget az e rendelet 
szerinti uniós garancia feltöltésére 
használnak fel.

Or. en

Indokolás

A méltányos átállást támogató mechanizmus keretében a közszektor-hitelezési eszközről szóló 
rendelet célja a közszektorbeli intézmények támogatása. A pénzügyi eszközökből származó 
visszafizetések forrása a magánszektor. Ezért logikus, hogy ezek a pénzügyi eszközök a 
magánszektor finanszírozását szolgálják. A közszektor-hitelezési eszközt az uniós 
költségvetésből kell finanszírozni.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A költségvetési rendelet 213. cikke 
(4) bekezdésének a) pontjától eltérve az 
(EU) 2015/1017 rendelettel létrehozott 
uniós garancia feltöltésének többlete 
felhasználható az e rendelet szerinti uniós 
garancia feltöltésére, figyelemmel a 
[közszektor-hitelezési eszközről szóló] 
[rendelet] [4]. cikkére.

(2) A költségvetési rendelet 213. cikke 
(4) bekezdésének a) pontjától eltérve az 
(EU) 2015/1017 rendelettel létrehozott 
uniós garancia feltöltésének többletét az e 
rendelet szerinti uniós garancia feltöltésére 
használják fel.
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Or. en

Indokolás

Az ESBA-rendelet szerinti feltöltésekből származó többletet az annak helyébe lépő rendelet 
céljaira kell felhasználni, nem pedig a közszektor-hitelezési eszközre, amelyet az uniós 
költségvetésből kell finanszírozni.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az [EURI] rendelet 3. cikke (2) 
bekezdése c) pontjának i. alpontjában 
említett (folyó árakon) 33 000 440 000 
EUR összeget a következőkre kell 
felhasználni:

(3) Az [EURI] rendelet 3. cikke (2) 
bekezdése c) pontjának i. alpontjában 
említett (folyó árakon) XXX EUR összeget 
a következőkre kell felhasználni:

Or. en

Indokolás

Az előadók úgy vélik, hogy újra egyensúlyba kell hozni az Európai Helyreállítási Eszközből, 
illetve a többéves pénzügyi keretből származó összegeket. Természetesen tisztában vannak az 
Európai Tanácsnak az Európai Helyreállítási Eszköz összegének jelentős csökkentésére 
irányuló javaslatával. A végleges döntést a többéves pénzügyi kerettel és az Európai 
Helyreállítási Eszközzel kapcsolatos tárgyalások keretében kell meghozni.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az e rendelet szerinti uniós garancia 
feltöltése (folyó árakon) 32 800 000 000 
EUR összeggel, a költségvetési rendelet 
211. cikke (4) bekezdésének első 
albekezdésében említett forrásokon felül,

a) az e rendelet szerinti uniós garancia 
feltöltése (folyó árakon) XXX EUR 
összeggel, a költségvetési rendelet 211. 
cikke (4) bekezdésének első 
albekezdésében említett forrásokon felül,

Or. en
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Indokolás

Lásd az előző módosítás indokolását.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) legfeljebb 10 166 620 000 EUR a 3. 
cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott célkitűzésekre;

b) legfeljebb 11 250 000 000 EUR a 3. 
cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott célkitűzésekre;

Or. en

Indokolás

Az EP álláspontja az első eljárás során

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legfeljebb 10 166 620 000 EUR a 3. 
cikk (2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott célkitűzésekre;

c) legfeljebb 12 500 000 000 EUR a 3. 
cikk (2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott célkitűzésekre;

Or. en

Indokolás

Az EP álláspontja az első eljárás során

Módosítás32

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) legfeljebb 3 614 800 000 EUR a 3. 
cikk (2) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott célkitűzésekre;

d) legfeljebb 5 567 500 000 EUR a 3. 
cikk (2) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott célkitűzésekre;

Or. en

Indokolás

Az EP álláspontja az első eljárás során


