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RÖVID INDOKOLÁS 

A Bizottság az Európai Stratégiai Beruházási Alapra irányuló javaslatának indokolásában 

elismeri, hogy a gazdasági és pénzügyi válság következtében a beruházások szintje az 

Unióban a 2007. évi csúcsérték óta mintegy 15%-kal csökkent. Ezért a gazdasági fellendülés, 

a munkahelyteremtés, a hosszú távú növekedés és a versenyképesség akadályokba ütközik. A 

javaslat hangsúlyozza azt is, hogy beruházások e hiánya veszélybe sodorja az Európa 2020 

stratégia által kitűzött célok elérését. 

Az előadó emlékeztet arra, hogy az Európa 2020 stratégia az Unió erre az évtizedre szóló 

növekedési stratégiája, így ez az az eszköz, amelynek révén az EU intelligens, fenntartható és 

inkluzív gazdasággá válik majd. Ennek a három, egymást kölcsönösen erősítő prioritásnak 

segítenie kell az EU-t és a tagállamokat a magas szintű foglalkoztatás, termelékenység és 

társadalmi kohézió elérésében. Konkrétan az Európa 2020 stratégiában az Unió öt ambiciózus 

célt tűzött ki – a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás és az 

éghajlat/energia terén –, amelyeket 2020-ra kell elérni. Ennélfogva elengedhetetlen, hogy 

ezeket a célkitűzéseket az ESBA is ugyanilyen megfelelő és kielégítő módon kezelje. 

Manapság a beruházás a legerőteljesebb eszköz, amely segítheti Európát gazdaságának 

jelentős átalakításában és modernizálásában, az Unión belüli társadalmi és területi kohézió 

egyidejű biztosítása mellett. Nemcsak a beruházások volumene bír jelentőséggel, hanem az is, 

hogy a pénzeszközök befektetése miként és hol történik. Sajnálatos módon túlságosan 

előtérbe kerültek a megszorítások és túlságosan kevés figyelem jut a növekedésösztönző 

intézkedésekre. E tévedés legfőbb áldozatai a magán- és állami beruházások, szintjük a 

fellendülés fenntartásához elégtelen szintre csökkent, és túlságosan erőtlenek a jövőbeni 

növekedés megalapozásához. Ezért az európai és nemzeti szakpolitikáknak át kell állítaniuk a 

gazdaságot jelenlegi lehangoló pályájáról egy magasabb szintű növekedési pályára, amely 

lehetővé teszi Európa gazdasági, társadalmi és környezeti kihívásainak azonos lendülettel és 

eltökéltséggel való megoldását. 

Az előadónak meggyőződése, hogy az ESBA-javaslat lehetőséget adhat az olyannyira 

szükséges strukturális reformok végrehajtására és segítséget nyújthat gazdaságunk 

fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb gazdasággá alakításához. Ez jelenti az esélyt a 

környezeti és egészségügyi ágazatban egyaránt az innováció és a K+F erőteljes támogatására 

is azzal, hogy a fejlődő – köztük a demonstrációs szakaszban lévő – technológiáknak 

célzottabb támogatást nyújt.  

Az előadó elképzelései szerint a következőkre van szükség:  

1. Egyértelmű politikai elköteleződésen alapuló infrastruktúra-unió, amely a 

megújulóenergia-technológiákat és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energetikai 

beruházásokat helyezi előtérbe, magában foglal egy erőteljes beruházási programot a 

villamosenergia-termelési kapacitásaink és energetikai hálózataink korszerűsítése és 
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fejlesztése érdekében, új, kötelező célszámokat állapít meg a tagállamok közötti 

rendszer-összeköttetések tekintetében, illetve energiaellátásunk biztosítására európai 

szuperhálózatokat és új tárolási megoldásokat és gázelosztó központokat hoz létre.  

2. A fenntartható, erőforrás-hatékony és az éghajlat-változásnak ellenálló növekedést 

legfőbb prioritásként meghatározó energiaunió, amely támogatja az európai iparágak 

és gazdaságok versenyképességét; és amelynek alapját az üvegházhatásúgáz-

kibocsátás csökkentésének, a környezetvédelemnek és a hulladékgazdálkodásnak a 

hosszú távú társadalmi-gazdasági és környezeti előnyei képezik.  

3. A mobilitás forradalmi megközelítése, hogy képesek legyünk csökkenteni közlekedési 

rendszereink környezeti lábnyomát, hogy növekedjen a mobilitási ágazatban az 

ökoinnováció mértéke, csökkenjen a gépkocsik kibocsátása, fellendüljön a megújuló 

tüzelőanyagok fogyasztása, beruházhassunk a tiszta tömegközlekedésbe, az 

elektromos mobilitásba és a nehézgépjárművek fenntartható alternatíváiba és a tengeri 

közlekedésbe.  

4. A legfontosabb cél mindezek oly módon történő elérése, hogy közben a beruházási 

program erőteljes szociális eleme is biztosított legyen azáltal, hogy az új 

energiamodellre történő átállásnak két alapvető elem, a munkahelyteremtés és a 

fenntartható növekedés a részét képezze.  

Ezzel összefüggésben az előadónak meggyőződése, hogy az ESBA nemcsak a növekedés és a 

minőségi munkahelyek helyreállítására ad lehetőséget, hanem arra is, hogy ezzel 

párhuzamosan megoldást találjunk a 21. század meghatározó kihívásaira, mint amilyen a 

globális verseny és a fenntarthatóság, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és egy olyan 

energetikai átállás megvalósítása, amely mentesíti a gazdaságot a szén-dioxidtól. Mindezt az 

Európa 2020 stratégiával és a 2030-as éghajlati és energiaügyi csomaggal összhangban kell 

végrehajtani. Ezért beruházási stratégiánkat azzal az Európával kapcsolatos jövőképünkre kell 

összpontosítanunk, amelyet próbálunk felépíteni. 

Az előadónak meggyőződése, hogy a fenntartható, erőforrás-hatékony és dekarbonizált 

gazdaság mindenek felett álló prioritás és politikai cél Európa jövőbeni fejlődése tekintetében. 

A kihívás hatalmas, de ez az egyetlen haladási irány. Ambiciózus beruházások kellenek az 

elkövetkező években, ha gazdaságunkat ténylegesen át akarjuk alakítani. A „mindegy mibe” 

beruházások azonban nem állítják vissza Európát erre a pályára. Az ESBA kínálta beruházási 

lehetőségeket eme fő uniós prioritási területek felé kell irányítanunk.  
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MÓDOSÍTÁS: 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 

Gazdasági és Monetáris Bizottságot és a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, 

hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

Cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Javaslat Javaslat 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS RENDELETE 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS RENDELETE 

az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, 

valamint az 1291/2013/EU és az 

1316/2013/EU rendelet módosításáról 

az Európai Stratégiai Beruházási Alapról 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Átfogó fellépésre van szükség az 

elmaradó beruházások teremtette ördögi 

kör megszüntetésére. A strukturális 

reformok és a költségvetési 

felelősségvállalás fontos előfeltételei a 

beruházások ösztönzésének. Ezek az 

előfeltételek a beruházásfinanszírozás új 

lendületével együtt hozzájárulhatnak egy 

kedvező folyamat kialakításához, 

amelyben a beruházási projektek 

támogatják a foglalkoztatást és a keresletet, 

és a növekedési potenciál tartós 

emelkedéséhez vezetnek. 

(2) Átfogó fellépésre van szükség az 

elmaradó beruházások teremtette ördögi 

kör megszüntetésére. A strukturális 

reformok és a költségvetési 

felelősségvállalás fontos előfeltételei az 

európai versenyképesség javításának és a 

beruházások ösztönzésének. Európának a 

bürokrácia és a vállalkozások 

adminisztratív terheinek csökkentésére 

kell összpontosítania, meg kell nyitnia a 

belső piacokat a beruházások előtt, és 

biztosítania kell, hogy a pénzügyi piacok 

képesek legyenek gondoskodni a 

magánberuházások finanszírozásához 

szükséges likviditásról. Ezek az 

előfeltételek a beruházásfinanszírozás új 

lendületével együtt hozzájárulhatnak egy 
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kedvező folyamat kialakításához, 

amelyben a beruházási projektek 

támogatják a foglalkoztatást és a keresletet, 

és a növekedési potenciál tartós 

emelkedéséhez vezetnek. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az ESBA-nak ki kell egészítenie az 

európai versenyképesség javítására és a 

beruházások vonzására irányuló általános 

stratégiát. A strukturális reformok, a 

költségvetési felelősségvállalás és a 

jogszabályok egyszerűsítése előfeltételei 

annak, hogy Európában javuljon a 

magánberuházások környezete. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az Unió a gazdasági és pénzügyi 

válság során erőfeszítéseket tett a 

növekedés ösztönzésére, különösen az 

intelligens, fenntartható és inkluzív 

növekedésre irányuló megközelítést 

bevezető Európa 2020 stratégiában 

meghatározott kezdeményezések révén. Az 

Európai Beruházási Bank (a továbbiakban: 

EBB) szintén megerősítette az uniós 

beruházások ösztönzésében és 

előmozdításában játszott szerepét, részben 

a 2013. januári tőkeemelés útján. További 

intézkedésekre van szükség az uniós 

beruházási igények kielégítésének, 

valamint annak biztosítása érdekében, hogy 

a piacon rendelkezésre álló likviditás 

felhasználása hatékony legyen, és az 

(4) Az Unió a gazdasági és pénzügyi 

válság során nem tett elegendő erőfeszítést 

a növekedés ösztönzésére, dacára az 

intelligens, környezetileg fenntartható és 

társadalmilag inkluzív növekedésre 

irányuló megközelítést bevezető Európa 

2020 stratégiában meghatározott 

kezdeményezéseknek. Az Európai 

Beruházási Bank (a továbbiakban: EBB) 

megerősítette az uniós beruházások 

ösztönzésében és előmozdításában játszott 

szerepét, részben a 2013. januári 

tőkeemelés útján. További intézkedésekre 

van szükség az uniós beruházási igények 

kielégítésének, valamint annak biztosítása 

érdekében, hogy a piacon rendelkezésre 

álló likviditás felhasználása hatékony 
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életképes beruházási projektek 

finanszírozása felé irányuljon. 

legyen, és az életképes és környezeti 

szempontból fenntartható beruházási 

projektek finanszírozása felé irányuljon. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A beruházások újraélesztésének 

hatékonysága az alapján is megítélhető, 

hogy mennyire képes visszaterelni a 

magánbefektetőket a gazdaság hosszú 

távú finanszírozásához, tekintve, hogy az 

európai magánmegtakarítások jelentős 

részét (kb. 16 000 milliárd eurót) jelenleg 

nagyrészt rövid távú és gyakran az Unión 

kívüli befektetésekben tartják; 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az 

Unión belüli produktív beruházások 

finanszírozási és végrehajtási 

nehézségeinek leküzdésében, és biztosítsa 

a finanszírozáshoz való jobb hozzáférést. 

A cél az, hogy a finanszírozáshoz való jobb 

hozzáférés leginkább a kis- és 

középvállalkozásoknak kedvezzen. 

Helyénvaló a finanszírozáshoz való jobb 

hozzáférés előnyeit a közepes piaci 

tőkeértékű, vagyis legfeljebb 3 000 

alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra is 

kiterjeszteni. Európa jelenlegi beruházási 

nehézségeinek leküzdése hozzájárulhat az 

Unió gazdasági, társadalmi és területi 

kohéziójának megerősítéséhez. 

(10) Az ESBA célja, hogy a fenntartható 

gazdasági növekedés ösztönzése céljából 
segítsen az Unión belüli produktív 

beruházások finanszírozási és végrehajtási 

nehézségeinek leküzdésében, a 

finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 

elősegítésével. A cél az, hogy a 

finanszírozáshoz való hozzáférésről olyan 

szempontok mentén döntsenek, melyek a 

kis- és középvállalkozásoknak, valamint a 

szövetkezeti vállalatoknak kedveznek. 

Helyénvaló a finanszírozáshoz való jobb 

hozzáférés előnyeit a közepes piaci 

tőkeértékű, vagyis legfeljebb 3000 

alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra is 

kiterjeszteni. Európa jelenlegi beruházási 

nehézségeinek az ESBA segítségével 

történő leküzdése hozzájárul az Unió 
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gazdasági, társadalmi és területi 

kohéziójának megerősítéséhez, valamint – 

a fenntartható, digitális és körkörös 

gazdaságra való átállás révén – energia- 

és erőforrás-hatékonyságának 

javításához. 

Indokolás 

Ezeknek az ambiciózus uniós beruházásoknak az olyannyira szükséges strukturális 

reformokra kell irányulniuk annak érdekében, hogy gazdaságunkat fenntarthatóbbá 

alakíthassuk át, hogy Európa ipari kapacitása, kkv-i és mikrovállalkozásai újfent 

megerősödhessenek.  

 

Módosítás   7 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 

hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott 

értékkel rendelkező stratégiai 

beruházásokat támogat. 

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

olyan stratégiai beruházásokat támogat, 

amelyek jelentős társadalmi, környezeti és 

gazdasági hozzáadott értékkel bírnak, és 

nagy valószínűséggel képesek 

fenntartható, minőségi munkahelyek 

létrehozására és az uniós szakpolitikai 

célok – különösen az Európa 2020 

stratégiában, valamint a 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó éghajlat- és 

energiapolitikai keretben rögzített, uniós 

energetikai, éghajlati és hatékonysági 

célok, valamint a fenntartható fejlődésre 

és az Innovatív Unióra vonatkozó, az 

egészségügyi kutatásra és innovációra, 

valamint az új gyógyszerek kifejlesztésére 

kiemelten összpontosító célok – elérésének 

előmozdítására; Az ESBA-nak hozzá kell 

járulnia a zöld, fenntartható és erőforrás-

hatékony gazdasággá való átalakuláshoz. 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Uniószerte számos kis- és 

középvállalkozás, valamint közepes piaci 

tőkeértékű vállalat szorul segítségre a piaci 

forrásokhoz jutás terén, különös tekintettel 

a nagyobb mértékű kockázattal járó 

beruházásokra. Az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap segíthet ezeknek a 

vállalkozásoknak a tőkehiány leküzdésében 

azáltal, hogy az EBB és az Európai 

Beruházási Alap számára lehetővé teszi 

közvetlen és közvetett tőkeinjekciók 

nyújtását, valamint a garancianyújtást a 

hitelek kiváló minőségű 

értékpapírosításához, és más olyan 

termékekhez, amelyek az ESBA céljainak 

eléréséhez engedélyezettek. 

(12) Uniószerte számos kis- és 

középvállalkozás, valamint közepes piaci 

tőkeértékű vállalat szorul segítségre a piaci 

forrásokhoz jutás terén, különös tekintettel 

a nagyobb mértékű kockázattal járó 

beruházásokra. Ez különösen érvényes 

azokra a vállalkozásokra, melyek vidéki 

térségekben működnek, ahol sürgető 

szükség van a gazdasági növekedésre és a 

munkahelyek megőrzésére. Az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap segíthet 

ezeknek a vállalkozásoknak a tőkehiány 

leküzdésében azáltal, hogy az EBB és az 

Európai Beruházási Alap számára lehetővé 

teszi közvetlen és közvetett tőkeinjekciók 

nyújtását, valamint a garancianyújtást a 

hitelek kiváló minőségű 

értékpapírosításához, és más olyan 

termékekhez, amelyek az ESBA céljainak 

eléréséhez engedélyezettek. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapot az EBB-n belül kell létrehozni, 

hogy ki tudja használni annak tapasztalatát 

és bizonyított eredményeit, valamint hogy 

műveleteinek pozitív hatása a lehető 

leggyorsabban kibontakozhasson. Az 

ESBA kis- és középvállalkozásoknak, 

valamint kisméretű közepes piaci 

tőkeértékű vállalatoknak nyújtott 

finanszírozással kapcsolatos munkáját az 

Európai Beruházási Alapon (a 

továbbiakban: EBA) keresztül kell 

végrehajtani, az EBA e tevékenységekkel 

kapcsolatos tapasztalatainak kihasználása 

érdekében. 

(13) Az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapot az EBB-n belül kell létrehozni, 

hogy ki tudja használni annak tapasztalatát 

és bizonyított eredményeit, valamint hogy 

műveleteinek pozitív hatása a lehető 

leggyorsabban kibontakozhasson. Az 

ESBA kis- és középvállalkozásoknak – 

különösen vidéken –, valamint kisméretű 

közepes piaci tőkeértékű vállalatoknak 

nyújtott finanszírozással kapcsolatos 

munkáját az Európai Beruházási Alapon (a 

továbbiakban: EBA) keresztül kell 

végrehajtani, az EBA e tevékenységekkel 

kapcsolatos tapasztalatainak kihasználása 

érdekében. 
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Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

magas társadalmi és gazdasági értéket 

teremtő projekteket céloz meg. Az ESBA 

mindenekelőtt a munkahelyteremtést, a 

hosszú távú növekedést és a 

versenyképességet előmozdító projektekre 

irányul. Az Európai Stratégiai Beruházási 

Alap az egyedi projektek igényeinek 

legjobb kielégítése érdekében a pénzügyi 

termékek széles körét támogatja, többek 

között a saját tőkét, az idegen tőkét vagy a 

garanciákat. A termékek ezen széles köre 

lehetővé teszi az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap számára, hogy 

alkalmazkodjon a piaci igényekhez, 

mindemellett ösztönzi a projektekben a 

magánberuházást. Az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap nem helyettesítheti a 

magánpiaci finanszírozást, hanem a piac 

hiányosságait kezelve mozgósítania kell a 

magánfinanszírozást, a közpénzek 

leghatékonyabb és stratégiai 

felhasználásának biztosítása érdekében. Az 

állami támogatásokra vonatkozó elvekkel 

való összhang előírása hozzájárul a 

hatékony és stratégiai felhasználáshoz.  

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

jelentős társadalmi, fenntarthatósági, 

környezeti és gazdasági előnyöket kínáló 

projekteket céloz meg. Az ESBA 

mindenekelőtt a minőségi 

munkahelyteremtést, a hosszú távú 

növekedést és fenntarthatóságot, az 

erőforrás- és energiahatékonyságot, az 

egészségügyi ágazatban megvalósuló 

innovációt és technológiai újításokat, a 

zöld gazdaságot és a versenyképességet 

előmozdító, környezeti és társadalmi 

szempontból fenntartható projektekre 

irányul. Az Európai Stratégiai Beruházási 

Alap az egyedi projektek igényeinek 

legjobb kielégítése érdekében a pénzügyi 

termékek széles körét támogatja, többek 

között a saját tőkét, az idegen tőkét vagy a 

garanciákat. A termékek ezen széles köre 

lehetővé teszi az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap számára, hogy 

alkalmazkodjon a piaci igényekhez, 

mindemellett ösztönzi a projektekben a 

magánberuházást. Az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap nem helyettesítheti a 

magánpiaci finanszírozást, hanem a piac 

hiányosságait kezelve mozgósítania kell a 

magánfinanszírozást, a közpénzek 

leghatékonyabb és stratégiai 

felhasználásának biztosítása érdekében. Az 

állami támogatásokra vonatkozó elvekkel 

való összhang előírása hozzájárul a 

hatékony és stratégiai felhasználáshoz. 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

 (14a) Az ESBA-ból nyújtott támogatásra 

jogosult projektek kiválasztásakor különös 

figyelmet kel fordítani az 

energiahatékonyságra annak érdekében, 

hogy az energiahatékonysággal foglalkozó 

projektek azonos feltételek mellett 

versengjenek az energiaellátás javítását 

vagy új infrastruktúra kifejlesztését célzó 

projektekkel; konkrétan, az 

energiahatékonysággal és a keresletoldali 

visszajelzés beépítésével foglalkozó 

projekteket a költség-haszon elemzés 

tekintetében az energiaellátást szolgáló 

projektekkel azonos módon kell kezelni. 

Indokolás 

„A stabil és alkalmazkodóképes energiaunió és az előretekintő éghajlat-politika 

keretstratégiája” című, 2015. február 15-i bizottsági közlemény (COM(2015)0080) 

hangsúlyozza, hogy „alapvetően újra kell gondolnunk az energiahatékonyság kérdését, és azt 

önálló energiaforrásként kell kezelnünk, amelynek értéke a megtakarított energia értékének 

felel meg. A piacszerkezeti felülvizsgálat keretében a Bizottság biztosítani fogja, hogy az 

energiahatékonyság és a keresletoldali reagálási mechanizmusok a termelési kapacitással 

azonos fontosságot kapjanak.” 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

a meglévő EBB- és uniós eszközöknél 

magasabb kockázat-megtérülés profillal 

rendelkező projekteket támogat, hogy 

kiegészítse a meglévő műveleteket. Az 

ESBA az egész Unióban finanszíroz majd 

projekteket, többek között a válság által 

leginkább érintett országokban. Az Európai 

Stratégiai Beruházási Alapot csak akkor 

lehet igénybe venni, ha más forrásokból 

nem áll rendelkezésre ésszerű feltételek 

mellett finanszírozás. 

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

a meglévő EBB- és uniós eszközöknél 

magasabb kockázat/nyereség profillal 

rendelkező, környezetvédelmi szempontból 

megfelelő és társadalmilag elfogadható 
projekteket támogat, hogy kiegészítse a 

meglévő műveleteket. Az ESBA az egész 

Unióban finanszíroz majd projekteket, 

miközben különleges beruházás-elősegítő 

szerepet játszik, többek között a válság 

által leginkább érintett országokban, 

valamint Európa más, hátrányos helyzetű 
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vidéki térségeiben. Az Európai Stratégiai 

Beruházási Alapot csak akkor lehet 

igénybe venni, ha más forrásokból nem áll 

rendelkezésre ésszerű feltételek mellett 

finanszírozás. 

 

Módosítás   13 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

gazdaságilag és technikailag várhatóan 

életképes beruházásokra irányul, amelyek 

bizonyos mértékben magukban 

foglalhatnak indokolt kockázatokat, 

ugyanakkor megfelelnek az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap általi 

finanszírozás különleges 

követelményeinek. 

(16) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

gazdaságilag, társadalmilag, környezetileg 

és technikailag várhatóan életképes és 

megfelelően érett beruházásokra irányul, 

amelyek bizonyos mértékben magukban 

foglalhatnak indokolt kockázatokat, 

ugyanakkor megfelelnek az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap általi 

finanszírozás különleges 

követelményeinek, nevezetesen minőségi 

munkahelyeket hoznak létre, ösztönzik a 

karbonszegény és körkörös gazdaságra 

történő átállást és előmozdítják az Unión 

belüli társadalmi és területi kohéziót. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16a) Az Európai Stratégiai Beruházási 

Alap továbbá innovatív és az Európai 

Unió és polgárai jövője szempontjából 

építő jellegű beruházási projektekre 

irányul számos kiaknázatlan ígéretes és a 

fenntartható fejlődéshez hozzájáruló 

területen, mint az új energiaforrások, a 

biológiai sokféleség védelme és 

megőrzése, a zöld gazdaság és a kék 

gazdaság. 
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Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

támogatásának infrastrukturális és 

nagyszabású közepes tőkeértékű 

projektekhez való felhasználásáról egy 

beruházási bizottság dönt. A beruházási 

bizottság a beruházási projektek területein 

járatos és tapasztalt független szakértőkből 

áll. A beruházási bizottság elszámoltatható 

az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

irányítóbizottsága felé, amely felügyeli az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap 

célkitűzéseinek teljesülését. Az EBA 

tapasztalatának tényleges kihasználása 

érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 

Alap támogatja az EBA finanszírozását, 

hogy az EBA egyéni projektekbe 

kezdhessen a kis- és középvállalkozások, 

valamint a kisméretű közepes piaci 

tőkeértékű vállalatok terén. 

(17) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

támogatásának infrastrukturális és 

nagyszabású közepes tőkeértékű 

projektekhez való felhasználásáról egy 

beruházási bizottság dönt. A beruházási 

bizottság a zöld és körkörös gazdaság köz- 

és magánberuházási projektjei területén 
járatos és tapasztalt független szakértőkből 

áll, és faladata a projektek környezeti 

életképességének biztosítása. A beruházási 

bizottság elszámoltatható az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap 

irányítóbizottsága felé, amely felügyeli az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap és az 

európai uniós politikák célkitűzéseinek 

teljesülését. Az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap irányítóbizottsága a 

határozatai tekintetében elszámoltatható 

az Európai Parlament felé. Az EBA 

tapasztalatának tényleges kihasználása 

érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 

Alap támogatja az EBA finanszírozását, 

hogy az EBA egyéni projektekbe 

kezdhessen a kis- és középvállalkozások, 

valamint a kisméretű közepes piaci 

tőkeértékű, magas környezeti és 

társadalmi hozzáadott értéket előállító 
vállalatok terén. 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) Forrásainak további növelése 

érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 

(19) Forrásainak további növelése 

érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 
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Alapban való részvételt nyitottá kell tenni 

harmadik felek, például tagállamok, 

tagállamok által birtokolt vagy ellenőrzött 

nemzeti fejlesztési bankok vagy állami 

ügynökségek, magánszektorbeli 

szervezetek, valamint Unión kívüli 

szervezetek számára, a meglévő 

hozzájárulók jóváhagyásától függően. A 

harmadik felek közvetlenül 

hozzájárulhatnak az ESBA-hoz és részt 

vehetnek az ESBA irányítási 

struktúrájában. 

Alapban való részvételt nyitottá kell tenni 

harmadik felek, például tagállamok, 

tagállamok által birtokolt vagy ellenőrzött 

nemzeti fejlesztési bankok vagy állami 

ügynökségek, magánszektorbeli 

szervezetek, valamint Unión kívüli 

szervezetek számára, a meglévő 

hozzájárulók jóváhagyásától függően. 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21a) Mivel az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap végrehajtási szabályai és 

a tagállamok formális 

kötelezettségvállalása fontos szerepet 

játszanak majd az Alap sikerében, azt is 

biztosítani kell, hogy objektív kritériumok 

alapján a legjobb projekteket válasszák ki, 

függetlenül attól, hogy melyik országból 

származnak. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

által támogatott EBB finanszírozási és 

beruházási műveleteket az EBB saját 

szabályai és eljárásai szerint (beleértve a 

megfelelő ellenőrző intézkedéseket és az 

adóelkerülés megelőzésére hozott 

intézkedéseket), valamint az Európai 

Csalás Elleni Hivatalra (OLAF) és a 

(24) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

által támogatott EBB finanszírozási és 

beruházási műveleteket az EBB saját 

szabályai és eljárásai szerint, és 

horizontális, illetve ágazati szakpolitikáit 

illetően megfelelő ellenőrző 

intézkedésekkel és az adóelkerülés 

megelőzésére hozott intézkedésekkel, 
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Számvevőszékre vonatkozó szabályok és 

eljárások szerint kell irányítani, beleértve 

az Európai Bizottság, az Európai 

Számvevőszék és az Európai Beruházási 

Bank között létrejött háromoldalú 

megállapodást. 

valamint az Európai Csalás Elleni 

Hivatalra (OLAF) és a Számvevőszékre 

vonatkozó szabályok és eljárások szerint 

kell irányítani, beleértve az Európai 

Bizottság, az Európai Számvevőszék és az 

Európai Beruházási Bank között létrejött 

háromoldalú megállapodást. 

Indokolás 

Ez a kiegészítés annak pontosításához szükséges, hogy az EBB szakpolitikáit, az ESBA-val 

összefüggésben – így a szállítási, energetikai vagy éghajlat-változási szakpolitika tekintetében 

– is tiszteletben kell tartani, figyelemmel arra, hogy az EBB vállalja szokásos 

projektértékelési eljárásának alkalmazását az ESBA-n keresztül folyó valamennyi projekt 

tekintetében. 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) Az EBB rendszeresen értékeli az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap által 

támogatott tevékenységeket, hogy felmérje 

azok relevanciáját, teljesítményét és 

hatását, és azonosítsa a jövőbeli 

tevékenységek javítását szolgáló 

szempontokat. Ezek az értékelések 

hozzájárulnak az elszámoltathatósághoz és 

a fenntarthatóság elemzéséhez. 

(25) Az EBB rendszeresen értékeli az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap által 

támogatott tevékenységeket, hogy felmérje 

a projektek relevanciáját, teljesítményét, 

valamint társadalmi-gazdasági és 

környezeti hatását, és azonosítsa a jövőbeli 

tevékenységek javítását szolgáló 

szempontokat. Ezek az értékelések 

hozzájárulnak az elszámoltathatósághoz és 

a környezeti, társadalmi és gazdasági 

fenntarthatóság elemzéséhez. A 

hatásvizsgálatok készítése során a 

projektek erőforrás-hatékonyságát is 

figyelembe kell venni. 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) Az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapon keresztül végrehajtott 

finanszírozási műveletek mellett létre kell 

(26) Az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapon keresztül végrehajtott 

finanszírozási műveletek mellett létre kell 
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hozni az Európai Beruházási Tanácsadó 

Platformot (EBTP). Az EBTP megerősített 

támogatást nyújt a projektek 

kidolgozásához és előkészítéséhez az egész 

Unióban, a Bizottság, az EBB, a nemzeti 

fejlesztési bankok és az európai strukturális 

és beruházási alapok irányító hatóságai 

szakértelmére építve. Ezáltal létrejön az 

Unión belüli beruházásokra vonatkozó 

technikai segítségnyújtással kapcsolatos 

kérdések megválaszolására szolgáló 

egyablakos rendszer. 

hozni az Európai Beruházási Tanácsadó 

Platformot (EBTP). Az EBTP megerősített 

támogatást nyújt a projektek 

kidolgozásához és előkészítéséhez az egész 

Unióban, a Bizottság, az EBB, a nemzeti 

fejlesztési bankok és az európai strukturális 

és beruházási alapok irányító hatóságai 

szakértelmére építve. Ezáltal létrejön az 

Unión belüli beruházásokra vonatkozó 

technikai segítségnyújtással kapcsolatos 

kérdések megválaszolására szolgáló 

egyablakos rendszer, amely alkalmas lesz 

különösen a kkv-k igényeinek 

kielégítésére. 

 

Módosítás   21 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) Az uniós költségvetésből származó 

hozzájárulás részleges finanszírozása 

céljából az 1291/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet2által 

létrehozott „Horizont 2020” kutatási és 

innovációs keretprogram (2014–2020), és 

az 1316/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet3által létrehozott Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz 

rendelkezésre álló pénzügyi keretét 

csökkenteni kell. Ezek a programok olyan 

célokat szolgálnak, amelyek nem jelennek 

meg újra az Európai Stratégiai 

Beruházási Alapnál. Mindazonáltal a 

várakozások szerint a két program 

keretének a garanciaalap finanszírozása 

céljából való csökkentése a programok 

mandátumának bizonyos területein 

nagyobb mértékű beruházásokat biztosít, 

mint az a meglévő programokon keresztül 

lehetséges lenne. Az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap az uniós garanciával 

képes a kutatás, fejlesztés és innováció, 

valamint a közlekedési, távközlési és 

energiaügyi infrastruktúrák területén 

(29) Az Unió költségvetéséből az EU 

költségvetési garanciaalapjának szánt 

hozzájárulást 2020-ig az Európai 

Parlament és a Tanács az éves 

költségvetési eljárás keretében 

fokozatosan engedélyezi. E célból a 

költségvetési hatóságnak igénybe kell 

vennie adott esetben a 2014–2020 közötti 

többéves finanszírozási keretről szóló 

rendelet alapján rendelkezésre álló összes 

rugalmassági mechanizmust és a rendelet 

releváns rendelkezéseit; 



 

AD\1057679HU.doc 17/41 PE549.395v02-00 

 HU 

megsokszorozni a pénzügyi hatást ahhoz 

képest, mint ha a forrásokat a tervezett 

Horizont 2020 és Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz 

programokon belüli vissza nem térítendő 

támogatások útján költötték volna el. 

Ezért indokolt a jelenleg az említett 

programokra előirányzott források egy 

részének az Európai Stratégiai 

Beruházási Alaphoz való átirányítása. 

__________________  

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 11-i 1291/2013/EU rendelete a 

„Horizont 2020” kutatási és innovációs 

keretprogram (2014–2020) létrehozásáról 

és az 1982/2006/EK határozat hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 347., 

2013.12.20., 104. o.). 

 

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 11-i 1316/2013/EU rendelete az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet 

módosításáról és a 680/2007/EK és 

67/2010/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. 

o.). 

 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) A tagállamok nemzeti szinten is 

megkezdték a nemzeti jelentőségű 

projektek projektportfóliójának 

létrehozására és előmozdítására irányuló 

munkát. A Bizottság és az EBB által 

összeállított információknak linkeket kell 

tartalmazniuk a kapcsolódó nemzeti 

projektportfóliókhoz. 

(32) A tagállamok nemzeti szinten is 

megkezdték a nemzeti jelentőségű, 

környezeti szempontból innovatív 
projektek projektportfóliójának 

létrehozására és előmozdítására irányuló 

munkát. A Bizottság és az EBB által 

összeállított információknak linkeket kell 

tartalmazniuk a kapcsolódó nemzeti 

projektportfóliókhoz. 
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Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) Noha a projektportfólió keretében 

azonosított projekteket az EBB 

felhasználhatja az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap által támogatott projektek 

meghatározására és kiválasztására, a 

projektportfóliónak szélesebb hatókörrel 

kell rendelkeznie a projektek uniószerte 

történő azonosítására. Ebbe a hatókörbe 

tartozhatnak olyan projektek, amelyek 

alkalmasak a magánszektor általi, vagy az 

európai vagy nemzeti szinten rendelkezésre 

álló más eszközök támogatásával történő 

teljes körű finanszírozásra. Az Európai 

Stratégiai Beruházási Alapnak képesnek 

kell lennie támogatni a projektportfólióban 

meghatározott projektekhez kötődő 

finanszírozást és beruházást, de nem lehet 

automatizmus a listára való felkerülés és az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap 

támogatásához való hozzáférés között, és 

az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

mérlegelési jogkört kap a listán nem 

szereplő projektek kiválasztására és 

támogatására. 

(33) Noha a projektportfólió keretében 

azonosított projekteket az EBB 

felhasználhatja az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap által támogatott, 

környezeti szempontból fenntartható 
projektek meghatározására és 

kiválasztására, a projektportfóliónak 

szélesebb hatókörrel kell rendelkeznie a 

környezeti szempontból fenntartható 
projektek Unió-szerte történő 

azonosítására. Ebbe a hatókörbe 

tartozhatnak olyan projektek, amelyek 

alkalmasak a magánszektor általi, vagy az 

európai vagy nemzeti szinten rendelkezésre 

álló más eszközök támogatásával történő 

teljes körű finanszírozásra. Az Európai 

Stratégiai Beruházási Alapnak képesnek 

kell lennie támogatni a projektportfólióban 

meghatározott, környezeti szempontból 

fenntartható projektekhez kötődő 

finanszírozást és beruházást, de nem lehet 

automatizmus a listára való felkerülés és az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap 

támogatásához való hozzáférés között, és 

az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

mérlegelési jogkört kap a listán nem 

szereplő projektek kiválasztására és 

támogatására. 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (33a) Az ESBA támogatásában részesülő 

projektek kiválasztásakor előnyben kell 

részesíteni az erőforrás-hatékony 

megoldásokat alkalmazó projekteket. A 
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szén-dioxid-intenzív és erőforrás-intenzív 

projektek nem támogatandók. 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (33b) Figyelembe véve, hogy a Bizottság 

számításai szerint az energiaátviteli 

infrastruktúra, a tengeri hálózatok és az 

intelligens hálózatok infrastruktúrája 

területén 142 milliárd euró összegű 

beruházásra van szükség, az e szükséglet 

kielégítéséhez hozzájáruló projekteket 

különösen támogatni kell. 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (36a) Mivel az ESBA az uniós 

költségvetésből átcsoportosított jelentős 

összegekből áll, a Parlament 

felhatalmazást kap arra, hogy az uniós 

költségvetés felhasználásának vizsgálata 

céljából – különös tekintettel a 

teljesítményre és a kiadási eredményekre 

– meghallgassa az Unió költségvetési 

biztosát. 

Indokolás 

A költségvetési biztos és a Számvevőszék szemléletváltást sürgetett az uniós költségvetés uniós 

intézmények általi felhasználása terén, kiemelve, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni az 

elszámoltathatóságra és a teljesítményre, továbbá hogy a kiadási eredményekre kell 

összpontosítani. Ezért fontos, hogy a Parlament megvizsgálhassa ezeket azelemeket és 

beszámoltathassa a biztost. A vizsgálathoz való jog kizárólag az biztos meghallgatására 

terjed ki az ESBA irányítása függetlenségének megőrzése érdekében. 
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Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság megállapodást köt az Európai 

Beruházási Bankkal (EBB) az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) 

létrehozásáról. 

A Bizottság megállapodást köt az Európai 

Beruházási Bankkal (EBB) az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) 

létrehozásáról a környezeti szempontból 

fenntartható beruházások támogatására. 

 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ESBA célja az unióbeli beruházások 

támogatása, és – az EBB megnövelt 

kockázatviselési képessége révén – a 

legfeljebb 3 000 alkalmazottat 

foglalkoztató vállalkozások számára a 

finanszírozáshoz való jobb hozzáférés 

biztosítása, különös hangsúlyt fektetve a 

kis- és középvállalkozásokra (a 

továbbiakban: ESBA-megállapodás). 

Az ESBA célja a környezetvédelmi 

szempontból megfelelő és társadalmilag 

elfogadható unióbeli beruházások 

támogatása, és – az EBB megnövelt 

kockázatviselési képessége révén – a 

legfeljebb 3000 alkalmazottat foglalkoztató 

vállalkozások számára a finanszírozáshoz 

való jobb hozzáférés biztosítása, különös 

hangsúlyt fektetve a kis- és 

középvállalkozásokra (a továbbiakban: 

ESBA-megállapodás). Az ESBA által 

támogatott beruházásoknak elsősorban új 

és innovatív növekedési forrásokra kell 

irányulniuk, és lehetővé kell tenniük, 

hogy az európai gazdaság valódi 

fenntartható gazdasággá alakuljon át. 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. Az ESBA-megállapodáshoz az Európai 2. Az ESBA-megállapodáshoz az Európai 
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Unió bármely tagállama csatlakozhat. A 

meglévő hozzájárulók egyetértésének 

függvényében az ESBA-megállapodást 

nyitottá kell tenni más harmadik felek, 

többek között a nemzeti fejlesztési bankok 

vagy a tagállamok által birtokolt vagy 

ellenőrzött állami ügynökségek, valamint 

magánszektorbeli szervezetek számára is. 

Unió bármely tagállama csatlakozhat. A 

meglévő hozzájárulók egyetértésének 

függvényében az ESBA-megállapodást 

nyitottá kell tenni más harmadik felek, 

többek között a nemzeti fejlesztési bankok 

vagy a tagállamok által birtokolt vagy 

ellenőrzött állami ügynökségek, valamint 

magánszektorbeli szervezetek számára is. 

A tagállamok és más harmadik felek nem 

vehetnek részt az ESBA irányítási 

struktúrájában. 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. cikk 

 Fogalommeghatározások 

 Kizárólag e rendelet alkalmazásában: 

 a) „nemzeti fejlesztési bank vagy 

intézmény”: hivatásos vagy kereskedelmi 

alapon pénzügyi tevékenységeket folytató 

jogi személy, amely egy tagállamtól 

megbízást kap arra, hogy központi, 

regionális vagy helyi szinten közcélú 

fejlesztési vagy támogatási 

tevékenységeket végezzen; 

 b)„kis- és középvállalkozás” vagy „kkv”: a 

2003/361/EK ajánlásban meghatározottak 

szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás; 

 c) „közepes piaci tőkeértékű vállalat”: 

olyan, legfeljebb 3000 alkalmazottat 

foglalkoztató jogi személy, amely nem 

kkv; 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az 

ESBA támogatásával végrehajtott 

műveleteket és az EBB egyéb műveleteit 

egyértelműen el kell különíteni. 

Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az 

ESBA támogatásával végrehajtott 

műveleteket és az EBB egyéb műveleteit 

egyértelműen el kell különíteni. E 

kiegészítő jelleget az irányítóbizottság 

biztosítja az ESBA kockázati profilja 

alapján és az 5. cikk (2) bekezdésében 

foglalt szakpolitikai célok megvalósítása 

révén. 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az ESBA-megállapodás konkrét és 

mérhető kritériumokat tartalmaz annak 

értékelése céljából, hogy a projektek 

mennyiben járulnak hozzá az 5. cikk (2) 

bekezdésében felsorolt általános 

szakpolitikai célok megvalósításához. 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy 

az EBB-n belül fel kell állítani az Európai 

Beruházási Tanácsadó Platformot (EBTP). 

Az EBTP célja, hogy – az EBB és a 

Bizottság meglévő tanácsadó szolgálataira 

építve – tanácsadással segítse a beruházási 

projektek azonosítását, előkészítését és 

kidolgozását, és központi technikai 

tanácsadó platformként szolgáljon az 

Unión belüli projektfinanszírozás számára. 

Ebbe beletartozik a projektstrukturáláshoz 

(2) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy 

az EBB-n belül fel kell állítani az Európai 

Beruházási Tanácsadó Platformot (EBTP), 

további adminisztratív terhek vagy más 

rendszerek létrehozása nélkül. Az EBTP 

célja, hogy – az EBB és a Bizottság 

meglévő tanácsadó szolgálataira építve – 

tanácsadással segítse a beruházási 

projektek azonosítását, előkészítését és 

kidolgozását azáltal, hogy prioritásként 

kezeli a fenntartható és alacsony szén-
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kapcsolódó technikai segítségnyújtás, az 

innovatív pénzügyi eszközök és a köz- és 

magánszférabeli partnerség 

igénybevételének támogatása, valamint 

adott esetben az uniós jogszabályok 

releváns kérdéseihez nyújtott tanácsadás.  

dioxid-kibocsátású energetikai, szállítási 

és erőforrás-hatékonysági projekteket, és 

központi technikai tanácsadó platformként 

szolgáljon az Unión belüli 

projektfinanszírozás számára. Ebbe 

beletartozik a projektstrukturáláshoz 

kapcsolódó technikai segítségnyújtás, az 

innovatív pénzügyi eszközök és a köz- és 

magánszférabeli partnerség 

igénybevételének támogatása, valamint 

adott esetben az uniós jogszabályok 

releváns kérdéseihez nyújtott tanácsadás. 

Az EBTP felépítését úgy kell kialakítani, 

hogy az elősegítse a kkv-k eljárási 

igényeinek kielégítését. 

Indokolás 

Az EBTP-nek kiemelt hangsúlyt kell fektetnie az Unió energetikai, éghajlat-változási és 

fenntarthatósági céljaival összhangban álló projektekre. Ebben a vonatkozásban az energia- 

és erőforrás-hatékonyság kínálja a legtöbb lehetőséget az Unió számára többszörös haszon 

eléréséhez: a legnagyobb költségcsökkentési lehetőséget (adott ágazatok versenyképességének 

fokozásával), több munkahely teremtését, kiváló költséghatékonyságot és az Unió ellenálló 

képességét javító, fejlettebb energia- és erőforrás-biztonságot, valamint a kkv-k támogatását.  

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E célkitűzések megvalósítása érdekében az 

EBTP felhasználja az EBB, a Bizottság, a 

nemzeti fejlesztési bankok, valamint az 

európai strukturális és beruházási alapok 

irányító hatóságainak szakértelmét. 

E célkitűzések megvalósítása érdekében az 

EBTP felhasználja az EBB, a Bizottság, a 

nemzeti és regionális fejlesztési bankok, 

valamint az európai strukturális és 

beruházási alapok irányító hatóságainak 

szakértelmét, és megfelelő, tagállami 

szintű partnerségeket épít ki. 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. Az ESBA-megállapodás részes feleivé 

váló tagállamoknak képeseknek kell 

lenniük hozzájárulást nyújtani, 

mindenekelőtt készpénz vagy az EBB 

számára elfogadható garanciavállalás 

formájában. Egyéb harmadik felek a 

hozzájárulást csak készpénz formájában 

tehetik meg. 

(3) Az ESBA-megállapodás részes feleivé 

váló tagállamoknak képeseknek kell 

lenniük hozzájárulást nyújtani, 

mindenekelőtt készpénz vagy az EBB 

számára elfogadható garanciavállalás 

formájában. Egyéb harmadik felek a 

hozzájárulást csak készpénz formájában 

tehetik meg. A tagállami hozzájárulásokra 

a Stabilitási és Növekedési Paktum 

valamennyi meglévő szabálya vonatkozik. 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az 

ESBA-t irányítóbizottság irányítja, amely 

az 5. cikk (2) bekezdésében foglalt 

célokkal összhangban meghatározza a 

stratégiai orientációt, a stratégiai 

eszközelosztást, valamint a működési 

szabályokat és eljárásokat, beleértve az 

ESBA által támogatható projektek 

beruházási politikáját és az ESBA 

kockázati profilját. Az irányítóbizottság a 

tagok közül választ elnököt. 

(1) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy 

az ESBA-t irányítóbizottság irányítja, 

amely az ESBA az EBB szokásos 

műveleteihez viszonyított kiegészítő 

jellegének biztosítása érdekében, valamint 

az 5. cikk (2) bekezdésében foglalt 

célokkal és az EU-Szerződésnek a 

társadalmi, gazdasági és területi 

kohézióra vonatkozó céljaival 
összhangban meghatározza a stratégiai 

orientációt, a stratégiai eszközelosztást, 

valamint a működési szabályokat és 

eljárásokat, beleértve az ESBA kockázati 

profilját és az ESBA által támogatható 

projektek beruházási politikáját. Az 

irányítóbizottság teljesen átlátható módon 

működik, és a tagok közül választ elnököt. 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Addig, amíg az ESBA-hoz csak az Unió és 

az EBB teljesít hozzájárulást, a tagok és a 

szavazatok számát az irányítóbizottságon 

belül a készpénz vagy garanciavállalás 

formájában nyújtott hozzájárulás 

nagysága alapján kell elosztani. 

Az irányítóbizottság tagjainak számát az 

EBB és a Bizottság között kell elosztani. 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ügyvezető igazgatót és a helyettesét a 

Bizottság és az EBB együttes javaslata 

alapján az irányítóbizottság nevezi ki 

három évre, határozott idejű, megújítható 

megbízatással. 

Az ügyvezető igazgatót és a helyettesét a 

Bizottság és az EBB együttes javaslata 

alapján az irányítóbizottság nevezi ki 

három évre – de összesen legfeljebb hat 

évre –, határozott idejű, megújítható 

megbízatással. Az ügyvezető igazgatót és a 

helyettesét nyílt és átlátható kiválasztási 

eljárás keretében nevezik ki. 

 

Módosítás  39Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy 

az ESBA keretében beruházási bizottságot 

kell létrehozni, amelynek feladata a 

potenciális műveletek vizsgálata az ESBA 

beruházási szabályainak megfelelően, 

valamint a műveletek uniós garancia révén 

történő támogatásának jóváhagyása az 5. 

cikknek megfelelően, tekintet nélkül a 

műveletek földrajzi elhelyezkedésére.  

(5) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy 

az ESBA keretében beruházási bizottságot 

kell létrehozni, amelynek feladata a 

potenciális műveletek vizsgálata az ESBA 

beruházási szabályainak megfelelően, 

valamint a műveletek uniós garancia révén 

történő támogatásának teljesen átlátható és 

elszámoltatható módon való jóváhagyása 

az 5. cikknek megfelelően, tekintet nélkül a 

műveletek földrajzi elhelyezkedésére. A 

beruházási bizottság a projektek 

környezetvédelmi életképességéről is 

meggyőződik. 
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Indokolás 

A beruházási szakpolitikák és iránymutatások kialakítása, valamint a projektek kiválasztása 

tekintetében biztosítani kellene a teljes átláthatóságot és elszámoltathatóságot a projektek 

minőségének javításához, valamint a tulajdonosi szemlélet és a zavartalan végrehajtás 

biztosításához. Minden egyes projekt tekintetében valamennyi vonatkozó információt és 

értékelést nyilvánosságra kell hozni.  

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A beruházási bizottság hat független 

szakértőből és az ügyvezető igazgatóból 

áll. A független szakértőknek jelentős és 

releváns piaci szakértelemmel kell 

rendelkezniük a projektfinanszírozás terén; 

az irányítóbizottság nevezi ki őket 

határozott idejű, megújítható megbízatással 

három évre. 

A beruházási bizottság hat független 

szakértőből és az ügyvezető igazgatóból 

áll. A független szakértőknek jelentős és 

releváns piaci tapasztalattal kell 

rendelkezniük a projektfinanszírozás terén 

és szakértelemmel az 5. cikk (2) 

bekezdésében említett általános célok 

tekintetében. A szakértőket a nyitott és 

átlátható eljárást követően az 

irányítóbizottság nevezi ki határozott idejű, 

csak egy alkalommal megújítható 

megbízatással három évre. Biztosítani kell, 

hogy a projektek kiválasztása az EBB 

elvein alapuljon, és az 5. cikkben foglalt 

fenntarthatósági kritériumok szerint 

történjen.  

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az ESBA által támogatott EBB 

finanszírozási és beruházási műveleteket 

az EBB saját szabályainak megfelelően, 

valamint horizontális és ágazati 

szakpolitikáit tekintetbe véve kell 

irányítani. 
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Indokolás 

Ez a kiegészítés annak pontosításához szükséges, hogy az ESBA-val összefüggésben az EBB 

valamennyi szakpolitikáját – például a szállítási, energetikai vagy éghajlat-változási 

szakpolitika területén – tiszteletben kell tartani. Ez meglehetősen logikus, tekintve, hogy az 

EBB az ESBA-n keresztül folyó valamennyi projekt tekintetében vállalja, hogy szokásos 

projektértékelési eljárását alkalmazza. 

 

Módosítás   42 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az uniós garancia az EBB-nek a 3. cikk 

(5) bekezdésében említett beruházási 

bizottság által jóváhagyott finanszírozási és 

beruházási műveleteihez vagy az EBB 

finanszírozási és beruházási műveleteinek 

EBA általi végrehajtása céljából biztosított 

finanszírozáshoz nyújtható a 7. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően. Az érintett 

műveletek összhangban vannak az uniós 

szakpolitikákkal és támogatják a 

következő általános célok valamelyikét: 

(2) Az uniós garancia az EBB-nek az 

intelligens, fenntartható, körkörös és 

széndioxid-mentesített gazdaságra való 

átállást előmozdító és a 3. cikk (5) 

bekezdésében említett beruházási bizottság 

által jóváhagyott finanszírozási és 

beruházási műveleteihez vagy az EBB 

finanszírozási és beruházási műveleteinek 

EBA általi végrehajtása céljából biztosított 

finanszírozáshoz nyújtható a 7. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően. Az érintett 

műveletek gazdasági, környezeti és 

szociális szempontból megvalósíthatók, és 

összhangban vannak az uniós 

szakpolitikákkal, a Lisszaboni Szerződés 

fenntartható fejlesztési célkitűzéseivel és 

az Unió energetikai és éghajlat-változási 

céljaival, valamint az Európa 2020 

növekedési stratégiával, és támogatják a 

következő általános célok valamelyikét: 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) infrastruktúra-fejlesztés, többek között 

a közlekedés területén, mindenekelőtt az 

ipari központokban; energiaügy, 

elsősorban az energiahálózatok 

a) fenntartható, alacsony szén-dioxid-

kibocsátású és energiahatékony 

infrastruktúrák fejlesztése összhangban az 

EU hosszú távú éghajlat-, energia- és 
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összekapcsolása; valamint a digitális 

infrastruktúra;  

környezetpolitikai céljaival többek között a 

közlekedés területén, mindenekelőtt az 

ipari központokban, a városi és távoli 

területeken alkalmazott fenntartható 

közlekedési módok, elektromos 

közlekedés, környezetbarát megoldások 

terén, továbbá alternatív és alacsony szén-

dioxid-kibocsátású közlekedési 

infrastruktúra bevezetése; energiaügy, 

elsősorban az Unión belüli 

energiahálózatok összekapcsolása, 

intelligens hálózatok, intelligens 

fogyasztásmérők, villamos- és gázenergia-

tárolási kapacitások az energiafüggőség 

csökkentése érdekében; valamint a 

digitális infrastruktúra; 

 

 

Módosítás   44 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) beruházások az oktatás és képzés, az 

egészségügy, a kutatás-fejlesztés, az 

információs és kommunikációs technológia 

és az innováció terén;  

b) beruházások az oktatás és képzés, az 

olyan innovatív egészségügyi megoldások, 

mint az e-egészségügy és az új hatásos 

gyógyszerek terén; beruházások a kutatás-

fejlesztés és az innováció terén, különösen 

az új típusú megújulóenergia- és 

karbonszegény technológiák, valamint az 

alternatív tüzelőanyagok terén; 

beruházások olyan projektekbe, amelyek 

még mindig demonstrációs és kísérleti 

szakaszukban vannak; beruházások az 

ökoinnovációba; beruházások az 

információs és kommunikációs technológia 

terén; 

 

 

Módosítás   45 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – c pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a megújuló energia terjesztése, 

valamint az energia- és erőforrás-

hatékonyság fokozása; 

c) megújulóenergia- és alacsony szén-

dioxid-kibocsátású technológiák, a 

körkörös gazdaság előmozdítását szolgáló 

erőforrás-hatékonysági intézkedések 

kidolgozása és terjesztése, 

energiahatékonysági projektek, különösen 

a keresletoldali megoldások és az épületek 

nagyszabású energiahatékonysági 

felújításának célzott támogatása; 

 

 

Módosítás   46 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) infrastrukturális projektek a 

környezetvédelem, a természeti 

erőforrások, a városfejlesztés terén és 

szociális területeken; 

d) fenntartható infrastrukturális projektek 

a környezetvédelem, a természeti 

erőforrások és a biológiai sokféleség 

területén a hetedik környezetvédelmi 

cselekvési programmal összhangban, 

valamint az erőforrás-hatékonyság, a 

hulladékmennyiség csökkentése, a vidék- 

és városfejlesztés, a fenntartható városi 

mobilitás és a szociális gazdaság 

területein; 

 

Módosítás47 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) innovatív beruházások a kiaknázatlan 

területeken, mint az új energiaforrások, a 

biológiai sokféleség védelme és 

megőrzése, a zöld gazdaság; 
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Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Emellett az uniós garancia kiterjed a 

célzottan létrehozott olyan beruházási 

platformok és nemzeti fejlesztési bankok 

EBB-n keresztül történő támogatására, 

amelyek az e rendelet előírásainak 

megfelelő műveleteket finanszíroznak. 

Ebben az esetben az irányítóbizottság 

pontosan meghatározza a támogatható 

beruházási platformokra vonatkozó 

szabályokat. 

Az uniós garancia nyújtására vonatkozó 

követelményekben tükröződnie kell a 

fentieknek. Emellett az uniós garancia 

kiterjed a célzottan létrehozott olyan 

beruházási platformok és nemzeti és 

regionális fejlesztési bankok EBB-n 

keresztül történő támogatására, amelyek az 

e rendelet előírásainak megfelelő 

műveleteket finanszíroznak.  

 Továbbá, az energiahatékonyság önálló 

energiaforrásként való kezelése érdekében 

az uniós garancia csak akkor nyújtható az 

EBB finanszírozási és beruházási 

műveleteihez, ha – amennyiben az 

technikailag kivitelezhető – az egyenlő 

versenyfeltételeket alapul véve és az (új) 

1a. mellékletben meghatározott elveknek 

és kritériumoknak megfelelően 

összehasonlítás készül, amelyben 

egyforma feltételekkel versenyez 

egymással az energiahatékonyság és a 

keresletoldali válasz, valamint a 

termelőkapacitás, kellően figyelembe véve 

a sürgős és kivételes energiabiztonsági 

megfontolásokat. 

Indokolás 

„A stabil és alkalmazkodóképes energiaunió és az előretekintő éghajlat-politika 

keretstratégiája” című, 2015. február 15-i bizottsági közlemény (COM(2015)0080) 

hangsúlyozza, hogy „alapvetően újra kell gondolnunk az energiahatékonyság kérdését, és azt 

önálló energiaforrásként kell kezelnünk, amelynek értéke a megtakarított energia értékének 

felel meg. A piacszerkezeti felülvizsgálat keretében a Bizottság biztosítani fogja, hogy az 

energiahatékonyság és a keresletoldali reagálási mechanizmusok a termelési kapacitással 

azonos fontosságot kapjanakˮ. Ezt az uniós garancia nyújtásához előírt követelményeknek 

tükrözniük kell. 
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Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az uniós garancia kombinálható meglévő 

uniós finanszírozási eszközökkel, vagy 

felhasználható azok kiegészítésére, 

felgyorsítására vagy megerősítésére. 

 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – 2 b albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az érintett műveletek nem foglalhatják 

magukban a következőket: 

 a) nukleáris erőművek leszerelése vagy 

építése; 

 b) repülőtéri infrastrukturális 

beruházások, a környezetvédelemhez 

kapcsolódók kivételével, vagy kivéve 

akkor, ha ezeket a negatív környezeti 

hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez 

szükséges beruházások kísérik; 

 c) szén- és kőolaj-bányászati 

infrastruktúrákba irányuló beruházások; 

 d) négy- vagy ennél több sávos új 

autópályák vagy országutak építésébe 

irányuló beruházások. 

Indokolás 

Bizonyos kockázatos vagy vitatott ágazatokat nem szabad támogatni az ESBA keretében az 

adófizetők pénzéből. Az a) és b) pont az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 

rendeletet (1301/2013/EU rendelet) tükrözi. A c) és a d) pont a különösen szén-dioxid-intenzív 

beruházásokat tükrözi, amelyek a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv (az egyes köz- és 

magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 

2011/92/EU irányelv) szerint a legkockázatosabbak közé tartoznak. 
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Módosítás   51 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az 5. bekezdés sérelme nélkül, a 

célösszeget a garanciaalap részére történő 

fokozatos költségvetési 

kötelezettségvállalások formájában kell 

elérni, amelyeket az éves költségvetési 

eljárás során, a 2014–2020-as időszakra 

vonatkozó többéves pénzügyi keretről 

szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EK 

tanácsi rendelet alapján rendelkezésre 

álló összes eszköz figyelembevételével kell 

meghatározni, különös tekintettel a 

rendelet 11., 13. és 14. cikkére, valamint 

szükség esetén és csak végső 

megoldásként – a 2013. december 17-i 

intézményközi megállapodás 18. és 2. 

pontjának maradéktalan tiszteletben 

tartásával – pénzösszegek 

átcsoportosíthatók az 1A fejezet alá 

tartozó többéves programoktól, ha ezekre 

a programokra még maradtak lekötetlen 

eszközök. A 2014–2020-as időszakra 

vonatkozó többéves pénzügyi keretet 

megállapító 2016. december 2-i 

1311/2013/EK tanácsi rendelet 2. 

cikkének megfelelően a garanciaalap 

finanszírozását mind a 

kötelezettségvállalási, mind a kifizetési 

előirányzatok tekintetében felül kell 

vizsgálni a 2013–2014-as időszakra 

vonatkozó többéves pénzügyi keret 

legkésőbb 2020 végéig beindítandó félidős 

áttekintése/felülvizsgálata keretében. 

 

Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 7 bekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) bármely többletet egy művelet keretében 

az Unió n+1. évi általános 

költségvetésében a bevételkimutatás külön 

sorára kell visszafizetni, 

a) bármely többletet egy művelet keretében 

az Unió n+1. évi általános 

költségvetésében a bevételkimutatás külön 

sorára kell visszafizetni, és a veszteségek 

kompenzálására ezt azoknak a 

programoknak kell visszatéríteni, amelyek 

pénzügyi kereteit a garanciaalap 

finanszírozása céljából csökkentették az 

5a. (új) cikkben említettek szerint; 

 

 

Módosítás   53 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság és az EBB a tagállamok 

támogatásával előmozdítja a jelenlegi és a 

potenciális jövőbeli uniós beruházási 

projektek átlátható portfóliójának 

létrehozását. A portfólió nem befolyásolja 

a 3. cikk (5) bekezdésének megfelelően 

kiválasztott végső projekteket. 

(1) A Bizottság és az EBB a tagállamok 

támogatásával előmozdítja a környezeti és 

társadalmi szempontból fenntartható, 
jelenlegi és a potenciális jövőbeli uniós 

beruházási projektek átlátható 

portfóliójának létrehozását. A portfólió 

nem befolyásolja a 3. cikk (5) 

bekezdésének megfelelően kiválasztott 

végső projekteket, azonban jeleznie kell, 

hogy a javasolt projektek – az 5. cikkben 

meghatározott célokkal és kritériumokkal 

összhangban – támogathatók-e az uniós 

garanciaalapból. 

 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság és az EBB rendszeres és 

strukturált alapon összeállítja, frissíti és 

terjeszti az olyan aktuális és jövőbeli 

beruházásokra vonatkozó információkat, 

(2) A Bizottság és az EBB rendszeres és 

strukturált alapon összeállítja, frissíti és 

terjeszti az olyan aktuális és jövőbeli 

beruházásokra vonatkozó információkat, 
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amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak 

az uniós szakpolitikai célok eléréséhez.  

amelyek környezetkímélők és 

társadalmilag elfogadhatók, és amelyek 
jelentős mértékben hozzájárulnak az uniós 

szakpolitikai célok eléréséhez. A Bizottság 

és az EBB biztosítja, hogy a kiválasztott 

projektek és beruházások az 5. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott különféle 

uniós szakpolitikai célkitűzéseket egyenlő 

mértékben és ténylegesen szolgálják. 

Indokolás 

A 3. cikk szerint az irányítóbizottság kapja a stratégiai orientáció, a stratégiai eszközelosztás, 

és a befektetési politika meghatározásának feladatát, amiben a beruházási bizottság segíti. Az 

átláthatóság, az elszámoltathatóság és az erőforrások stratégiai felhasználása érdekében a 

jelenlegi és jövőbeni beruházásokra vonatkozó, rendszeresen frissített információk körébe kell 

tartoznia az arra vonatkozó részletes adatoknak is, hogy miként valósulnak meg és milyen 

pénzügyi támogatásban részesülnek az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott egyes uniós 

szakpolitikai célkitűzések.  

 

 

Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok rendszeres és strukturált 

alapon összeállítják, frissítik és terjesztik 

az aktuális és jövőbeli beruházásokra 

vonatkozó információkat a területükre 

vonatkozóan. 

(3) A tagállamok rendszeres és strukturált 

alapon összeállítják, frissítik és terjesztik 

az aktuális és jövőbeli, a zöld és körkörös 

gazdaság terén megvalósított 
beruházásokra vonatkozó információkat a 

területükre vonatkozóan. 

 

 

Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az EBB finanszírozási és beruházási 

műveletei hozzáadott értékének, a 

magánszektorbeli források 

b) az EBB finanszírozási és beruházási 

műveletei gazdasági, társadalmi és 

környezeti hozzáadott értékének, a 
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mozgósításának, a becsült és a tényleges 

eredményeknek és az EBB finanszírozási 

és beruházási műveletei összesített 

eredményének és hatásának értékelése; 

magánszektorbeli források 

mozgósításának, a becsült és a tényleges 

eredményeknek és az EBB finanszírozási 

és beruházási műveletei összesített 

eredményének és hatásának értékelése, 

beleértve az erőforrások felhasználása 

hatékonyságát mérő mutatókat is; 

 

 

Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) az ESBA kiegészítő jellegének 

értékelése az EBB szokásos műveleteihez 

viszonyítva; 

 

 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az Európai Parlament kérésére az 

EU költségvetési biztosa részt vesz az 

Európai Parlament által az uniós források 

ESBA keretében történő felhasználásáról 

tartott meghallgatáson. 

Indokolás 

Mivel az ESBA az uniós költségvetésből átcsoportosított jelentős összegekből áll, a 

Parlamentnek jogosultnak kell lennie arra, hogy az uniós költségvetés felhasználásának 

vizsgálata céljából – különös tekintettel a teljesítményre és a kiadási eredményekre – 

meghallgassa az Unió költségvetési biztosát. 

 

 

Módosítás  59 

Rendeletre irányuló javaslat 
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13 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az EBB – a dokumentumokhoz és 

információhoz való hozzáférésre 

vonatkozó saját átláthatósági politikájával 

összhangban – weboldalán a nyilvánosság 

számára hozzáférhetővé teszi az EBB 

finanszírozási és beruházási műveleteihez 

kapcsolódó információkat, valamint azt, 

hogy ezek a műveletek hogyan járulnak 

hozzá az 5. cikk (2) bekezdésében említett 

általános célokhoz. 

Az EBB – a dokumentumokhoz és 

információhoz való hozzáférésre 

vonatkozó saját átláthatósági politikájával 

összhangban – weboldalán a nyilvánosság 

számára hozzáférhetővé teszi az EBB 

finanszírozási és beruházási műveleteihez 

kapcsolódó információkat, valamint azt, 

hogy ezek a műveletek hogyan járulnak 

hozzá az 5. cikk (2) bekezdésében említett 

általános célokhoz és kritériumokhoz. 

 

 

Módosítás  60 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az uniós garanciát, valamint az annak 

keretében teljesítendő, az Unió általános 

költségvetését érintő kifizetéseket és 

behajtásokat a Számvevőszék pénzügyi 

ellenőrzés alá vonja. 

Az ESBA-rendeletnek megfelelően 

végrehajtott tevékenységek külső 

ellenőrzését az EUMSZ 287. cikkével 

összhangban az Európai Számvevőszék 

végzi. 

 

 

Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 

18. cikk 

1291/2013/EU rendelet 

18. cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 [...] törölve 

Indokolás 

Az Unió költségvetéséből származó finanszírozási összegeket nem a Horizont 2020 és az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, hanem a strukturális alapok terhére kell biztosítani. 
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Módosítás  62 

Rendeletre irányuló javaslat 

19. cikk 

1316/2013/EU rendelet 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

19. cikk törölve 

Az 1316/2013/EU rendelet módosításai   

Az 1316/2013/EU rendelet 5. cikke (1) 

bekezdésének helyébe a következő szöveg 

lép: 

 

1. A 2014 és 2020 közötti időszakban a 

CEF végrehajtására vonatkozó pénzügyi 

keretösszeg folyó árakon 29 942 259 000 

EUR (*). Ez az összeg a következőképpen 

oszlik meg: 

 

a) közlekedési ágazat: 23 550 582 000 

EUR, ebből 11 305 500 000 EUR-t a 

Kohéziós Alapból kell átcsoportosítani 

kizárólag a Kohéziós Alapból támogatható 

tagállamok általi, e rendelettel 

összhangban való felhasználásra; 

 

b) távközlési ágazat: 1 041 602 000 EUR;  

c) energetikai ágazat: 5 350 075 000 EUR.  

Az említett összegek nem érintik az 

1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 

(*) szerinti rugalmassági mechanizmus 

alkalmazását. 

 

(*) A Tanács 2013. december 2-i 

1311/2013/EU, Euratom rendelete a 

2014–2020-as időszakra vonatkozó 

többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 

2013.12.20., 884. o.).” 

 

Indokolás 

Az Unió költségvetéséből származó finanszírozási összegeket nem a Horizont 2020 és az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, hanem a strukturális alapok terhére kell biztosítani. 
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Módosítás  63 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

I melléklet törölve 

 

Módosítás  64 

Rendeletre irányuló javaslat 

I a melléklet (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ia melléklet 

 Az uniós garanciának az EBB 

finanszírozási és beruházási műveleteihez 

történő felhasználása során a termelési és 

átviteli kapacitások növelését célzó 

projektek és – ezek alternatíváiként – az 

energiahatékonysággal és a keresletoldali 

reagálási mechanizmusokkal kapcsolatos 

javasolt beruházások összehasonlítása 

esetén alkalmazandó elvek és kritériumok  

 A energiahatékonyság keresletoldali 

javítására és a keresletoldali reagálásra 

irányuló beruházási projektek előzetes 

értékelése során – amennyiben a 

versengő, kínálatoldali energiaellátási 

intézkedésekkel kapcsolatos projektek a 

termelési kapacitásba és/vagy az átviteli 

infrastruktúrába irányuló beruházást 

foglalnak magukban – kiválasztási 

kritériumként a legkisebb költséget célzó 

megoldásokat kell figyelembe venni, az 

alábbiakban meghatározott azonos 

számítási módszerek alkalmazásával 

biztosítva a projektek 

összehasonlíthatóságát. 

 Az összehasonlíthatóság elősegítése 

érdekében az uniós garanciának az EBB 

finanszírozási és beruházási műveleteihez 

történő felhasználása tekintetében 

azokban az esetekben, amikor az 
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összehasonlítás technikailag 

megvalósítható, az e rendelet 5. cikkében 

meghatározott egyéb prioritások, elvek és 

kritériumok mellett1a a következő elvek és 

kritériumok alkalmazandók: 

 1. Az uniós garancia akkor nyújtható az 

EBB finanszírozási és beruházási 

műveleteihez, ha a keresletoldali és 

kínálatoldali opciók között a legkisebb 

költség szempontján alapuló 

összehasonlítás elvégezhető, és amikor 

megállapítható, hogy a keresletoldali 

energiahatékonyságot és a keresletoldali 

reagálást célzó, támogatható beruházások 

teljes életciklusára vonatkozó költségek és 

hasznok kifejeződnek és egyenlő feltételek 

mellett összehasonlíthatók az 

energiaellátásba, azon belül pedig a 

termelési kapacitásba és a kapcsolódó 

elosztási és átviteli infrastruktúrába 

irányuló, versengő beruházásokkal. 

 2. A keresletoldali és a kínálatoldali 

energiaprojektekbe irányuló beruházások 

teljes életciklusra vetített költségeinek és 

hasznának elemzése során figyelembe kell 

venni minden mérhető és/vagy becsülhető, 

meghatározott elvek szerint – pl. nettó 

jelenértékekkel – kiszámított és diszkontált 

gazdasági, környezeti és társadalmi 

hatást, valószerű diszkontráták1b és 

élettartamok1c alkalmazásával. Mindent 

meg kell tenni az összehasonlíthatóság 

biztosítása érdekében. Az egyszerű 

megtérülési időszakok alkalmazását 

kerülni kell.  

 Hasonlóképpen – a lehetséges mértékig – 

összehasonlítható elveket és kritériumokat 

kell alkalmazni a jövőbeli 

erőforráshatékonyság-javító projektek és 

az erőforrás-ellátással kapcsolatos 

projektekbe irányuló beruházások előzetes 

értékelése és összehasonlítása során. 

 _________________________ 

 1a. Figyelembe veendők ezenkívül az e 

rendelet 5. cikke (4) bekezdésének 

hivatkozásai az európai strukturális és 
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beruházási alapokra és ezáltal az 

1303/2013/EU rendeletre és az annak 1. 

mellékletében meghatározott integrált 

megközelítésre. 

 1b. Az EBB által a társadalmi költségek és 

hasznok kifejezésére jelenleg használt 

5%-os diszkontráta a továbbiakban is 

használandó és a változó piaci 

árfolyamokra alkalmazandó.  

 1c. A számítási módszerekkel kapcsolatos 

további példák és iránymutatások 

megtalálhatók a Bizottság 2012. január 

16-i 244/2012/EU felhatalmazáson 

alapuló rendeletében (http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R02

44) és a http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/ALL/?uri=CELEX:52012XC

0419(02). 
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