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MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 
Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes 
bizottságokat, hogy vegyék figyelembe az alábbi módosításokat:

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 

(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 – különösen a kis- és 
középvállalatok (kkv-k) esetében –kezelni 
kell az uniós veszélyhelyzet-reagálás, 
valamint az egész gazdaság 
rezilienciájának javítása érdekében, 
ugyanakkor a vonatkozó szabályokkal 
összhangban meg kell őrizni a verseny és a 
kereskedelem nyitottságát. A becslések 
szerint a beruházási tevékenység jelentős 
mértékben szűkült. Az Unióban a 
beruházások GDP-hez viszonyított aránya 
– noha javult – már a világjárvány előtt 
elmaradt az erőteljes gazdaságélénkülés 
során elvárható szinttől, és nem volt 
elegendő a 2009-es válságot követő több 
éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések az éghajlatvédelmi átállás, a 
környezetkárosodás, a technológiai 



PE658.817v01-00 4/27 AD\1214877HU.docx

HU

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

változás és a globális versenyképesség 
fényében nem felelnek meg az Unió – 
többek között az innovációra, a 
készségekre, az infrastruktúrára és a kkv-
kra irányuló –, a fenntartható növekedés 
újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi és 
környezetikihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság, az éghajlatváltozás 
hatásai vagy a népesség elöregedése. 
Következésképpen, ahogyan azt az 
európai zöld megállapodás is kifejezi, 
támogatásra van szükség a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezeléséhez, továbbá 
a beruházási hiány célágazatokban való 
csökkentéséhez, hogy megvalósíthatók 
legyenek az Unió szakpolitikai 
célkitűzései, különösen az, a célkitűzés, 
hogy legkésőbb 2050-ig elérjük a 
klímasemlegességet és felgyorsítsuk a 
digitális átállást, valamint támogatást 
kapjon a gyors, inkluzív és megfelelő 
gazdasági helyreállítás.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A foglalkoztatást és növekedést 
célzó új európai stratégia (2010. március 
3.), a tőkepiaci unió megteremtésére 
irányuló cselekvési terv (2015. szeptember 
30.), az Új európai kulturális menetrend 
(2018. május 22.), a „Tiszta energia 
minden európainak” csomag (2016. 
november 30.), Az anyagkörforgás 
megvalósítása – A körforgásos gazdaságra 
vonatkozó uniós cselekvési terv (2015. 
december 2.), az alacsony kibocsátású 
mobilitás európai stratégiája (2016. július 
20.), az európai védelmi cselekvési terv 
(2016. november 30.), az Európai Védelmi 
Alap felállítása (2017. június 7.), az 

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

cselekvési terv (2015. december 2.), az 
alacsony kibocsátású mobilitás európai 
stratégiája (2016. július 20.), az európai 
védelmi cselekvési terv (2016. november 
30.), az Európai Védelmi Alap felállítása 
(2017. június 7.), az Űrstratégia Európa 
számára (2016. október 26.), az 
Intézményközi nyilatkozat a szociális 
jogok európai pilléréről (2017. december 
13.), az európai zöld megállapodás (2019. 
december 11.), az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv (2020. január 14.), a méltányos átállást 
szolgáló erős szociális Európa (2020. 
január 14.), az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia, az 
európai adatstratégia és a mesterséges 
intelligenciáról szóló közlemény (2020. 
február 19.), az új európai iparstratégia 
(2020. március 10.), a kkv-stratégia a 
fenntartható és digitális Európáért (2020. 
március 10.), a tisztább és 
versenyképesebb Európát szolgáló, 
körforgásos gazdaságra vonatkozó új 
cselekvési terv (2020. március 11.), a 
2030-ig tartó időszakra szóló uniós 
biodiverzitási stratégia (2020. május 20.), 
valamint a „termelőtől a fogyasztóig” 
stratégia a méltányos, egészséges és 
környezetbarát élelmiszerrendszerért 
(2020. május 20.). Az InvestEU Alapnak a 
beruházások és a finanszírozáshoz jutás 
támogatásával ki kell aknáznia és fokoznia 
kell az említett egymást is erősítő 
stratégiák közötti szinergiákat.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 

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

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

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) Az InvestEU programnak hozzá 
kell járulnia egy olyan fenntartható uniós 
pénzügyi rendszer kiépítéséhez, amely – a 
fenntartható növekedés finanszírozására 
vonatkozó cselekvési tervről szóló 2018. 
március 8-i bizottsági közleményben, 
valamint az európai zöld megállapodáshoz 
kapcsolódó beruházási tervről szóló, 2020. 
január 14-i bizottsági közleményben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban – támogatja a magántőke 
átirányítását a fenntartható beruházások 
felé. Az InvestEU program által 
támogatott műveleteknek ezért adott 
esetben az (EU) 2020/852 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben1a 
meghatározott kritériumokat – köztük a 
jelentős károkozás elkerülését célzó elvet – 
kell követniük.
_________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2020/852 rendelete (2020. június 
18.) a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról, 
valamint az (EU) 2019/2088 rendelet 
módosításáról (HL L 198., 2020.6.22., 13 
o.).

Módosítás 5

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 

(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 és környezeti szempontok 
érvényesítését célzó intézkedésekhez és 
ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az 
uniós költségvetési kiadások 30%-át 
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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 
meghatározására az InvestEU program 
előkészítése és végrehajtása során, 
újraértékelésére pedig a vonatkozó 
értékelések és felülvizsgálatok keretében 
kerül sor.

éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására fordítsák. Az InvestEU 
program keretében végrehajtott 
intézkedések várhatóan a program teljes 
pénzügyi keretösszegének legalább 40%-át 
fordítják éghajlat-politikai célkitűzésekre. 
A releváns intézkedések meghatározására 
az InvestEU program előkészítése és 
végrehajtása során, újraértékelésére pedig a 
vonatkozó értékelések és felülvizsgálatok 
keretében kerül sor.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható növekedés, a 
munkahelyteremtés, a versenyképesség és 
a konvergencia fellendítésére. Emellett az 
egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió európai zöld megállapodásban 
meghatározott fenntarthatósági céljai, 
többek között a fenntartható fejlődési 
célokkal és a Párizsi Megállapodással 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 
valamint a 2030-ra elérendő energiaügyi és 
éghajlat-politikai célok, a klímasemleges 
gazdaság legkésőbb 2050-ig történő 
megvalósítására vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalás és a 2030-ig tartó 
időszakra szóló uniós biodiverzitási 
stratégia céljainak és célkitűzéseinek 
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éghajlat-politikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

teljesítéséhez. Ennek megfelelően az 
InvestEU Alapból nyújtott támogatásnak a 
közlekedésre, az energiaügyre, többek 
között az energiahatékonyságra és a 
megújuló energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, ezen 
belül a biológiai sokféleség megőrzésére 
és helyreállítására, a természeten alapuló 
megoldásokra és a zöld infrastruktúrára, 
az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az 
ahhoz való alkalmazkodáshoz kapcsolódó 
infrastruktúrára, a hulladékkeletkezés 
megelőzésére és a körforgásos gazdaság 
infrastruktúrájára,valamint a tengeri és a 
digitális infrastruktúrára irányuló 
beruházásokat kell megcéloznia. Az 
InvestEU program keretében prioritásként 
kell kezelni azokat a területeket, ahol a 
beruházások szintje a szükségesnél 
alacsonyabb, illetve ahol további 
beruházásokra van szükség. Az uniós 
finanszírozási támogatás hatásának és 
hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) Miközben a Covid19-válságot 
megelőzően a beruházások szintje 
összességében véve emelkedett az 
Unióban, a magasabb kockázattal járó 
tevékenységekbe, például a kutatásba és 
innovációba való beruházás szintje 
változatlanul elégtelen volt, és a válság 
pedig most várhatóan jelentős mértékben 
sújtja. Az ebből eredő beruházási hiány a 
kutatás és innováció terén káros hatással 
van az Unió ipari és gazdasági 
versenyképességére, valamint polgárai 
életminőségére. Az InvestEU Alapnak 
megfelelő pénzügyi termékeket kell 
biztosítania az innovációs ciklus különböző 
szakaszai és az érdekeltek széles köre 
számára, és lehetővé kell tennie 
mindenekelőtt az ilyen megoldások 
kereskedelmi léptékű bevezetését és 
elterjesztését az uniós piacon annak 
érdekében, hogy azok a világpiacon is 
versenyképessé váljanak, valamint hogy az 
Európai horizont programmal szinergiában, 
az Európai Innovációs Tanács bevonásával 
globális szinten elő lehessen mozdítani az 
Unió kiválóságát a fenntartható, 
körforgásos és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású technológiák területén. Ennek 
kapcsán a Horizont 2020 keretében 
alkalmazott, az innovatív vállalkozások 
finanszírozáshoz való hozzáférését 
megkönnyítő és felgyorsító pénzügyi 
eszközökről, például az InnovFin – uniós 
finanszírozás innovátoroknak 
kezdeményezésről gyűjtött 
tapasztalatoknak szilárd alapot kell majd 
biztosítaniuk e célzott támogatás 
megvalósításához.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A turizmus az uniós gazdaság 
fontos területe, amely több mint 22 millió 
embert foglalkoztat. Az idegenforgalmi 
ágazatban különösen súlyos visszaesés 
volt tapasztalható a Covid19-világjárvány 
következtében. Az InvestEU programnak 
hozzá kell járulnia az idegenforgalom 
hosszú távú versenyképességének és 
fenntarthatóságának megerősítéséhez 
azáltal, hogy támogatja a turisztikai 
ágazatban a fenntartható, innovatív és 
digitális fellendülést előmozdító 
műveleteket.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

hosszú távú szakpolitikai prioritásaira, mint 
az európai zöld megállapodás, az európai 
zöld megállapodáshoz kapcsolódó 
beruházási terv, az Európa digitális 
jövőjének megtervezésére irányuló 
stratégia és a méltányos átállást szolgáló 
erős szociális Európa. Ezeknek a 
műveleteknek támogatniuk kell 
fenntartható munkahelyek teremtését az 
Unióban, valamint hozzá kell járulniuk a 
klímasemleges európai gazdaságra való 
átálláshoz és a digitális átálláshoz. 
Jelentősen növelnie kell az Európai 
Beruházási Bank (EBB) Csoport, a nemzeti 
fejlesztési bankok és intézmények, 
valamint más végrehajtó partnerek 
kockázatvállalási képességét a gazdaság 
helyreállításának támogatása érdekében.

Módosítás10

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel az Unió éghajlati és környezeti 
célkitűzéseire, nevezetesen  a 2030-ig tartó 
időszak naprakésszé tett céljaira és a 
klímasemlegesség legkésőbb 2050-ig 
történő elérésével kapcsolatos 
célkitűzésre, valamint a fokozott ellenálló 
képességre a következő területeken: i. 
kritikus egészségügyi ellátás biztosítása, 
gyógyszerek, orvostechnikai eszközök és 
egészségügyi felszerelések gyártása és 
készleteinek felhalmozása, az egészségügyi 
válságkezelési kapacitás és a polgári 
védelmi rendszer megerősítése, ii. 
fenntartható kritikus infrastruktúrák, 
fizikai vagy virtuális; iii. az említett 
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innovációk, ahol a beruházás stratégiai 
jelentőséggel bír az Unió iparának 
jövőjére nézve, beleértve a mesterséges 
intelligenciát, a blokkláncot, a 
szoftvereket, a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari dekarbonizációs 
technológiákat, a szén-dioxid-leválasztást 
és -tárolást, a körforgásos gazdaság 
technológiáit, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 
fejlett anyagokat, v. az információs és 
kommunikációs technológiai alkatrészek és 
eszközök tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban; vi. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 
és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság, 
továbbá a 428/2009/EK tanácsi rendelet 2. 
cikkének 1. pontjában meghatározott kettős 
felhasználású termékek. A végső címzettek 
létesítő okirat szerinti székhelyének 
valamely tagállamban kell lennie, és az 
Unióban kell tevékenykedniük abban az 
értelemben, hogy az Unióban jelentős 
tevékenységet folytatnak a személyzet, 
gyártás, kutatás és fejlesztés vagy egyéb 
üzleti tevékenység tekintetében. Biztosítani 
kell a támogatást az olyan projektekhez, 
amelyek az Unión belül több helyszínen 
végrehajtott műveleteken keresztül 
hozzájárulnak a stratégiai ellátási láncok 
diverzifikálásához az egységes piacon.

infrastruktúrák működtetéséhez és 
karbantartásához szükséges áruk és 
szolgáltatások biztosítása, iv. 
kulcsfontosságú alap-, transzformatív, 
fenntartható, körforgásos, alacsony szén-
dioxid-kibocsátású és digitális 
technológiák és áttörést jelentő, széles körű 
társadalmi előnyökkel járó innovációk, 
ahol a beruházás stratégiai jelentőséggel bír 
az Unió éghajlati és környezeti 
célkitűzéseinek elérése és ipari bázisának 
fenntartható átalakítása tekintetében, 
beleértve a mesterséges intelligenciát, a 
blokkláncot, a szoftvereket, a robotikát, a 
félvezetőket, a mikroprocesszorokat, a 
peremhálózati és felhőtechnológiát, a nagy 
teljesítményű számítástechnikát, a 
kiberbiztonságot, a kvantumtechnológiát, a 
fotonikát, az ipari biotechnológiát, az 
erőforrások nyomon követésére, 
ellenőrzésére és feltérképezésére szolgáló 
technológiákat, a klímasemleges, 
körforgásos és fenntartható gazdaság felé 
elvezető zöld átállást támogató, lehetővé 
tevő és felgyorsító innovációkat, a 
megújulóenergia-technológiákat, az 
energiatárolási technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
közlekedési technológiákat, a megújuló 
energiaforrásokból származó villamos 
energiával előállított tiszta hidrogént és az 
üzemanyagcella-alkalmazásokat, az ipari 
dekarbonizációs technológiákat, a negatív 
kibocsátási technológiákat, ideértve a 
szén-dioxid-leválasztást és -tárolást, a 
hulladékkeletkezés megelőzését, a 
körforgásos gazdaság technológiáit, 
ideértve ezeknek a veszélyes anyagok 
kiváltását és az alkotóelemek és anyagok 
élettartam végén való nagy értékű 
újrahasznosítását célzó folyamatos 
megújítását, a fenntartható 
biogazdaságot, az épületeket, ideértve az 
energiatakarékosságot célzó 
beruházásokat, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a biotechnológiákat, a 
gyógyszereket és a fejlett, megújuló és 
körforgásos anyagokat; v. az információs 
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és kommunikációs technológiai alkatrészek 
és eszközök tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban; vi. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 
és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság, 
továbbá a 428/2009/EK tanácsi rendelet 2. 
cikkének 1. pontjában meghatározott kettős 
felhasználású termékek. A végső címzettek 
létesítő okirat szerinti székhelyének 
valamely tagállamban kell lennie, és az 
Unióban kell tevékenykedniük abban az 
értelemben, hogy az Unióban jelentős 
tevékenységet folytatnak a személyzet, 
gyártás, kutatás és fejlesztés vagy egyéb 
üzleti tevékenység tekintetében. Biztosítani 
kell a támogatást az olyan projektekhez, 
amelyek az Unión belül több helyszínen 
végrehajtott műveleteken keresztül 
hozzájárulnak a stratégiai ellátási láncok 
diverzifikálásához az egységes piacon. A 
tevékenységeknek hozzáadott értéket kell 
nyújtaniuk az Unió számára, nem 
lehetnek e rendelet alapján támogathatók 
olyan tevékenységek, amelyek nincsenek 
összhangban a Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseinek megvalósításával és az 
európai zöld megállapodás éghajlat-
politikai és környezeti céljaival, kiváltképp 
a klímasemlegesség 2050-ig történő 
megvalósítására vonatkozó célkitűzéssel 
és az (EU) XXXX/XX rendeletnek 
(európai klímarendelet) megfelelően 
meghatározott célkitűzésekkel, vagy 
amelyek nem felelnek meg a jelentős 
károkozás elkerülését célzó, az (EU) 
2020/852 rendeletben megállapított 
elvnek.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) Az európai stratégiai beruházási 
keret keretében biztosított InvestEU 
Alapból származó támogatásnak a 
jövőbeli világjárványokra felkészülve 
támogatnia kell az infrastruktúrát, többek 
között a nemzeti és regionális 
egészségügyi ellátási rendszerek 
stressztesztjeinek elvégzését az 
egészségügyi ellátás és az egészségügyi 
rendszerek rezilienciájának a 
megerősítése céljából, a társadalom 
általános egészségének javítása 
érdekében, ily módon egészségesebbé téve 
a társadalmat, amely így kevésbé lesz 
kitéve az egészségügyi veszélyeknek, 
valamint azzal a céllal, hogy felgyorsítsa 
az európai egészségügyi unió 
megteremtését.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
28 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28b) Az Európai Tanács 2019. 
december 12-i következtetéseiben 
jóváhagyta azt a célkitűzést, hogy az EU a 
Párizsi Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen, és emellett elismerte, hogy előnyös 
támogató keretet kell létrehozni, valamint 
hogy az átálláshoz jelentős köz- és 
magánberuházásokra lesz szükség. Az 
európai stratégiai beruházási keret 
keretében biztosított InvestEU Alapból 
származó támogatásnak támogatnia kell a 
kritikus fenntartható infrastruktúrát 
azokban az ágazatokban, amelyek olyan 
menetrendet nyújtottak be a Bizottságnak, 
amely meghatározza, hogy az adott ágazat 
hogyan és mikorra tudja kibocsátásait 
nullához közeli szintre csökkenteni, és 
azonosítja az akadályokat és 
lehetőségeket, valamint azokat a 
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technológiai megoldásokat, amelyek 
kifejlesztésére szükség lesz, továbbá 
azokat a beruházásokat, amelyeket az 
ágazatban meg kell majd valósítani.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Az InvestEU Alapból és különösen 
az európai stratégiai beruházási keretből 
származó uniós finanszírozás, valamint 
azonosított stratégiai prioritásainak a 
láthatóságát eredményes kommunikáció 
révén kell biztosítani, amely felhívja a 
figyelmet az Unió által finanszírozott 
intézkedésekre és eredményekre, 
megfelelően népszerűsítve a helyreállítás 
részeként az InvestEU program által 
nyújtott uniós hozzáadott értéket.

Módosítás14

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(30) Az InvestEU-nak a méltányos 
átállási régiók számára is finanszírozási 
támogatást kell nyújtania a beruházások 
ösztönzéséhez, összhangban az (EU) .../... 
rendelet (a Méltányos Átállást Támogató 
Alapról szóló rendelet) szerinti, méltányos 
átállási terveikben azonosított 
célkitűzésekkel.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Annak érdekében, hogy az Európai 
Beruházási Alapon (EBA) keresztül 
támogatást irányíthasson az európai 
gazdasághoz, a Bizottság számára lehetővé 
kell tenni, hogy részt vegyen az EBA egy 
vagy több esetleges tőkeemelésében annak 
érdekében, hogy az továbbra is 
támogathassa az európai gazdaságot és 
annak helyreállítását. Az Uniónak 
képesnek kell lennie arra, hogy a pénzügyi 
vonatkozások kellő figyelembevétele 
mellett fenntartsa az EBA tőkéjében való 
teljes részesedését. E célból megfelelő 
pénzügyi keretösszeget kell előirányozni a 
2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretben.

(34) Annak érdekében, hogy az Európai 
Beruházási Alapon (EBA) keresztül 
támogatást irányíthasson az európai 
gazdasághoz, a Bizottság számára lehetővé 
kell tenni, hogy részt vegyen az EBA egy 
vagy több esetleges tőkeemelésében annak 
érdekében, hogy az továbbra is 
támogathassa az európai gazdaságot és 
annak zöld helyreállítását. Az Uniónak 
képesnek kell lennie arra, hogy a pénzügyi 
vonatkozások kellő figyelembevétele 
mellett fenntartsa az EBA tőkéjében való 
teljes részesedését. E célból megfelelő 
pénzügyi keretösszeget kell előirányozni a 
2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretben.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Az InvestEU Alap keretében 
projektfejlesztési és kapacitásépítési 
támogatást kell nyújtani a minőségi 
projektek kezdeményezéséhez szükséges 
szervezeti kapacitás és piacfejlesztési 
tevékenységek kialakításához. E 
támogatást olyan pénzügyi közvetítők 
számára is biztosítani kell, amelyek 
kulcsfontosságúak ahhoz, hogy segítsék a 
kisvállalkozásokat a finanszírozáshoz való 
hozzáférésben és lehetőségeik teljes körű 
kiaknázásában. Emellett a tanácsadási 
támogatás célja olyan feltételek 
megteremtése, amelyek segítik a 
támogatásra jogosult címzettek potenciális 
számának növelését a kialakulóban lévő 
piaci szegmensekben, különösen abban az 
esetben, ha egyes projektek kis mérete 
miatt jelentős ügyleti többletköltségekkel 
kellene számolni projektszinten, mint 
például a szociális finanszírozási 
ökoszisztéma, ezen belül a jótékonysági 

(59) Az InvestEU Alap keretében 
projektfejlesztési és kapacitásépítési 
támogatást kell nyújtani a minőségi 
projektek kezdeményezéséhez szükséges 
szervezeti kapacitás és piacfejlesztési 
tevékenységek kialakításához. E 
támogatást olyan pénzügyi közvetítők 
számára is biztosítani kell, amelyek 
kulcsfontosságúak ahhoz, hogy segítsék a 
kisvállalkozásokat a finanszírozáshoz való 
hozzáférésben és lehetőségeik teljes körű 
kiaknázásában, és ennek technikai 
segítségnyújtást is magában kell foglalnia. 
Külön hangsúlyt kell helyezni az 
adminisztratív teher csökkentésére, 
különösen a kkv-k számára. Emellett a 
tanácsadási támogatás célja olyan feltételek 
megteremtése, amelyek segítik a 
támogatásra jogosult címzettek potenciális 
számának növelését a kialakulóban lévő 
piaci szegmensekben, különösen abban az 
esetben, ha egyes projektek kis mérete 
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szervezetek, vagy a kulturális és kreatív 
ágazatok esetében. A kapacitásépítési 
támogatást konkrét szakpolitikai 
területekre irányuló más uniós programok 
keretében végrehajtott intézkedések 
mellett, azokat kiegészítve kell nyújtani. 
Erőfeszítést kell tenni a potenciális 
projektgazdák, különösen a helyi 
szervezetek és hatóságok 
kapacitásbővítésének támogatására is.

miatt jelentős ügyleti többletköltségekkel 
kellene számolni projektszinten, mint 
például a szociális finanszírozási 
ökoszisztéma, ezen belül a jótékonysági 
szervezetek, vagy a kulturális és kreatív 
ágazatok esetében. A kapacitásépítési 
támogatást konkrét szakpolitikai 
területekre irányuló más uniós programok 
keretében végrehajtott intézkedések 
mellett, azokat kiegészítve kell nyújtani. 
Erőfeszítést kell tenni a potenciális 
projektgazdák, különösen a helyi 
szervezetek és hatóságok 
kapacitásbővítésének támogatására is.

Módosítás 17

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, és az 
európai stratégiai beruházási keret 
célkitűzéseivel összhangban támogatni 
kell a hosszú távú, fenntartható 
növekedést, a fenntartható munkahelyeket 
és a versenyképességet. Ezeket a 
kiegészítő forrásokat az [EURI] 
rendeletben előírt határidők betartását 
biztosító módon kell felhasználni.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az uniós gazdaság Covid19-
világjárvány okozta válságot követő 
fenntartható és inkluzív helyreállításához, 
fenntartva és megerősítve a stratégiai 

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

fenntartható, energia- és erőforrás-
hatékony, továbbá körforgásos 
gazdasággá való átalakításához, 
fenntartva és megerősítve a stratégiai 
értékláncait, továbbá fenntartva és 
megerősítve az Unió stratégiai jelentőségű, 
a kritikus infrastruktúrákkal, 
transzformatív technológiákkal, áttörést 
jelentő innovációkkal, valamint a 
vállalkozások és a fogyasztók számára 
biztosított inputokkal kapcsolatos 
tevékenységeit, támogatva a fenntartható 
átállást, összhangban az (EU) 2020/852 
rendeletben meghatározott uniós 
taxonómiával, időhöz kötött és 
tudományosan megalapozott célértékek 
alapján, a fenntartható fejlődés Unión 
belüli megvalósítása érdekében.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás20

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az európai stratégiai beruházási 
szakpolitikai keret: magában foglalja a 
valamely tagállamban letelepedett és az 
Unióban működő olyan végső címzettek 
támogatását célzó stratégiai beruházásokat, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 

e) az európai stratégiai beruházási 
szakpolitikai keret: magában foglalja az 
egy vagy több tagállamban letelepedett és 
az Unióban működő olyan végső címzettek 
támogatását célzó stratégiai beruházásokat, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
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stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területek egyikén:

stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel az Unió éghajlati és környezeti 
célkitűzéseinek, nevezetesen az (EU) 
XXXX/XX rendeletben (európai 
klímarendelet) meghatározott célkitűzések 
elérésére, a digitális átmenetre és az 
európai társadalom és gazdaság fokozott 
ellenálló képességére, az (EU) 2020/852 
rendeletben meghatározott uniós 
taxonómiának és a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvnek megfelelően, a 
következő területek egyikén:

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás és a 
polgári védelmi rendszer megerősítése;

i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, köztük vakcinák, 
köztes termékek, gyógyszerhatóanyagok és  
gyógyszeripari alapanyagok gyártása és 
készleteinek felhalmozása; orvostechnikai 
eszközök; kórházi és orvosi felszerelések, 
például lélegeztetőgépek, védőruházat és 
védőfelszerelések, diagnosztikai anyagok 
és eszközök; egyéni védőeszközök; 
fertőtlenítőszerek és köztes termékeik, 
valamint az előállításukhoz szükséges 
alapanyagok; az egészségügyi ellátás és az 
egészségügyi rendszerek megerősítése, 
felkészülve a jövőbeli válságok kezelésére, 
beleértve a nemzeti és regionális 
egészségügyi rendszerekre irányuló 
stressztesztek elvégzését, valamint a 
polgári védelmi rendszer megerősítése; az 
egészségügyi vészhelyzetekben 
létfontosságú termékek 
hozzáférhetőségének és 
megfizethetőségének elve alapján;

Módosítás22

Rendeletre irányuló javaslat
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7 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. kritikus infrastruktúrák, fizikai 
vagy virtuális, beleértve az energia, a 
közlekedés, a környezet, az egészségügy, a 
biztonságos digitális kommunikáció, az 
5G, a dolgok internete, az online 
szolgáltatási platformok, a biztonságos 
felhőalapú számítástechnika, az 
adatfeldolgozás vagy -tárolás, a fizetési és 
pénzügyi infrastruktúra, az űrrepülés, a 
védelem, a kommunikáció, a média, az 
oktatás és képzés, a választási 
infrastruktúra és a különleges 
létesítmények területén kritikusként 
azonosított infrastrukturális elemeket, 
valamint az ilyen kritikus infrastruktúrák 
használatához elengedhetetlen földterületet 
és ingatlanokat;

ii. kritikus fenntartható 
infrastruktúrák, fizikai vagy virtuális, 
beleértve az energia, és különösen a 
megújuló energia, a közlekedés, a 
környezet, a víz,  az ökoszisztéma-
szolgáltatások és azok összekapcsoltsága, 
az egészségügy, az élelmiszerbiztonság, a 
biztonságos digitális kommunikáció és 
hálózatok, köztük az 5G, a dolgok 
internete, az online szolgáltatási 
platformok, a biztonságos felhőalapú 
számítástechnika, az adatfeldolgozás vagy 
-tárolás, a fizetési és pénzügyi 
infrastruktúra, az űrrepülés, a biztonság és 
a védelem, a kommunikáció, a média, az 
oktatás és képzés, a választási 
infrastruktúra és a különleges 
létesítmények területén kritikusként 
azonosított zöld infrastrukturát és 
elemeket, valamint az ilyen kritikus 
infrastruktúrák használatához 
elengedhetetlen földterületet és 
ingatlanokat;

Módosítás23

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – iv alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás az Unió ipari jövője 
szempontjából stratégiai jelentőséggel bír, 
beleértve:

iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, fenntartható, körforgásos, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású és 
digitális technológiák és széles körű 
társadalmi hasznokkal járó, áttörést 
jelentő innovációk, ahol a beruházás az 
Unió éghajlat-politikai és környezeti 
célkitűzéseinek megvalósítása és 
iparbázisának fenntartható átalakítása 
szempontjából stratégiai jelentőséggel bír, 
beleértve:
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – iv alpont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a mesterséges intelligenciát, a 
blokkláncot, a szoftvereket, a robotikát, a 
félvezetőket, a mikroprocesszorokat, a 
peremhálózati és felhőtechnológiát, a nagy 
teljesítményű számítástechnikát, a 
kiberbiztonságot, a kvantumtechnológiát, a 
fotonikát, az ipari biotechnológiát,

a) a mesterséges intelligenciát, a 
blokkláncot, a szoftvereket, a robotikát, a 
félvezetőket, a mikroprocesszorokat, a 
peremhálózati és felhőtechnológiát, a nagy 
teljesítményű számítástechnikát, a 
kiberbiztonságot, a kvantumtechnológiát, a 
fotonikát, az ipari biotechnológiát, az 
erőforrások nyomon követésére, 
ellenőrzésére és feltérképezésére szolgáló 
technológiákat,

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – iv alpont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az éghajlatsemleges, körforgásos 
és fenntartható gazdaságra való 
fenntartható átállást támogató, lehetővé 
tevő és felgyorsító innovációk,

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – iv alpont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megújulóenergia-technológiákat, 
az energiatárolási technológiákat, köztük 
az akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, tisztahidrogén- 
és üzemanyagcella-alkalmazásokat, ipari 
dekarbonizációs technológiákat, szén-
dioxid-leválasztást és -tárolást, a 
körforgásos gazdaság technológiáit,

b) a megújulóenergia-technológiákat, 
az energiatárolási technológiákat, köztük 
az akkumulátorokat, a fenntartható, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
közlekedési technológiákat, tisztahidrogén- 
és üzemanyagcella-alkalmazásokat, ipari 
dekarbonizációs technológiákat, a 
környezeti szempontból biztonságos 
negatív kibocsátási technológiákat, köztük 
a szén-dioxid-leválasztást és -tárolást, a 
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hulladékkeletkezés megelőzését, a 
körforgásos gazdaság technológiáit, ezen 
belül ezeknek a veszélyes anyagok 
kiváltását és az alkotóelemek és anyagok 
élettartam végén való nagy értékű 
újrahasznosítását célzó folyamatos 
megújítását, a fenntartható 
biogazdaságot, az épületeket, ideértve az 
energiatakarékosságot célzó 
beruházásokat is;

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – iv alpont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a biomedicinát, a nanotechnológiát, 
a gyógyszereket és a fejlett anyagokat;

c) a biomedicinát, a nanotechnológiát, 
a biotechnológiákat, a gyógyszereket és a 
fejlett, megújuló és körforgásos 
anyagokat;

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – v alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. az információs és kommunikációs 
technológiai alkatrészek és eszközök 
tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban;

v. az információs és kommunikációs 
technológiai alkatrészek és eszközök 
tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban, tekintettel 
az erőforrás-hatékonyságra, a 
hulladékkeletkezés megelőzésére és az 
értékláncok körforgásos jellegére;

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – vi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. a közszereplők, vállalkozások vagy vi. a közszereplők, vállalkozások vagy 
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fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, beleértve az energiát, a 
nyersanyagokat vagy az 
élelmezésbiztonságot, tekintettel az 
erőforrás-hatékonyságra és a stratégiai 
értékláncok körforgásos jellegére;

fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, beleértve az energiát, a 
nyersanyagokat vagy az 
élelmezésbiztonságot, hacsak azokra más 
jogszabályi előírás nem vonatkozik, 
tekintettel az erőforrás-hatékonyságra, a 
hulladékkeletkezés megelőzésére és a 
stratégiai értékláncok körforgásos 
jellegére;

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A végrehajtó partnereknek azt kell 
célul kitűzniük, hogy a fenntartható 
infrastruktúrára vonatkozó szakpolitikai 
keretre irányuló beruházások legalább 
60 %-át az Unió éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi célkitűzéseinek elérésére 
fordítják.

(6) A végrehajtó partnereknek azt kell 
célul kitűzniük, hogy a fenntartható 
infrastruktúrára vonatkozó szakpolitikai 
keretre irányuló beruházások legalább 
60 %-át az Unió éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi célkitűzéseinek elérésére 
fordítják. A végrehajtó partnereknek azt 
kell célul kitűzniük, hogy európai 
stratégiai beruházási szakpolitikai keretre 
irányuló beruházások legalább 65 %-át az 
Unió éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi célkitűzéseinek 
elérésére fordítják, ideértve a biológiai 
sokféleséget, az egészségügyet és a polgári 
védelmet is.
Az e kiadási célértékekhez való 
hozzájárulásba csak az (EU) 2020/852 
rendelet alapján kidolgozott, vonatkozó 
technikai szűrési feltételeknek megfelelő 
projektek számíthatók bele.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 8 pont – 8.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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8.1 A kritikus infrastruktúra 
biztosításához hozzájáruló műveletek 
száma és volumene, adott esetben fizikai 
infrastruktúra és a kapcsolódó áruk és 
szolgáltatások szerinti bontásban

8.1 A kritikus infrastruktúra 
biztosításához hozzájáruló műveletek 
száma és volumene, adott esetben fizikai 
infrastruktúra – többek között zöld 
infrastruktúra és zöld övezetek – és a 
kapcsolódó áruk és szolgáltatások szerinti 
bontásban

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 8 pont – 8.2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8.2a A kritikus infrastruktúrának az 
üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentésére/elkerülésére irányuló 
többletkapacitása a CO2-egyenérték 
tonnáiban kifejezve, valamint a nemzeti 
éghajlati és klímatervekben (NEKT) 
meghatározott célokhoz való 
hozzájárulásuk képessége



PE658.817v01-00 26/27 AD\1214877HU.docx

HU

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím Az InvestEU program létrehozása

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

Illetékes bizottságok
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

BUDG
17.6.2020

ECON
17.6.2020

Véleményt nyilvánított
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

ENVI
17.6.2020

Társbizottságok - a plenáris ülésen való 
bejelentés dátuma

23.7.2020

A vélemény előadója
       A kijelölés dátuma

Pascal Canfin
10.6.2020

58. cikk – Közös bizottsági eljárás
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

       
23.7.2020

Vizsgálat a bizottságban 1.10.2020

Az elfogadás dátuma 2.10.2020

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

64
16
0

A zárószavazáson jelen lévő tagok Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona 
Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, 
Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, 
Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, 
Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, 
Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, 
Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro 
Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja 
Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, 
Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Joanna 
Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi 
López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, 
Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-
Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, 
Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, 
Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob 
Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea 
Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, 
Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick 
Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna 
Zalewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Radan Kanev, Ulrike Müller

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT 



AD\1214877HU.docx 27/27 PE658.817v01-00

HU

BIZOTTSÁGBAN

64 +
PPE Bartosz ARŁUKOWICZ, Traian BĂSESCU, Alexander BERNHUBER, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, 

Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Adam JARUBAS, Radan KANEV, Esther de LANGE, Peter 
LIESE, Fulvio MARTUSCIELLO, Liudas MAŽYLIS, Dolors MONTSERRAT, Dan-Ştefan MOTREANU, 
Ljudmila NOVAK, Stanislav POLČÁK, Jessica POLFJÄRD, Christine SCHNEIDER, Edina TÓTH, Pernille 
WEISS, Michal WIEZIK

S&D Nikos ANDROULAKIS, Marek Paweł BALT, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, 
Sara CERDAS, Mohammed CHAHIM, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jytte GUTELAND, Javi 
LÓPEZ, César LUENA, Alessandra MORETTI, Sándor RÓNAI, Günther SIDL, Petar VITANOV, Tiemo 
WÖLKEN

Renew Pascal CANFIN, Fredrick FEDERLEY, Martin HOJSÍK, Jan HUITEMA, Ulrike MÜLLER, Frédérique 
RIES, María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ, Linea SØGAARD-LIDELL, Nils 
TORVALDS, Véronique TRILLET-LENOIR

Verts/ALE Margrete AUKEN, Bas EICKHOUT, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Tilly METZ, Ville NIINISTÖ, 
Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS

GUE/NGL Malin BJÖRK, Anja HAZEKAMP, Petros KOKKALIS, Silvia MODIG, Mick WALLACE

NI Eleonora EVI, Athanasios KONSTANTINOU

16 -
ID Simona BALDASSARRE, Aurelia BEIGNEUX, Marco DREOSTO, Catherine GRISET, Teuvo 

HAKKARAINEN, Sylvia LIMMER, Joëlle MÉLIN, Luisa REGIMENTI, Silvia SARDONE

ECR Sergio BERLATO, Pietro FIOCCHI, Joanna KOPCIŃSKA, Ryszard Antoni LEGUTKO, Rob ROOKEN, 
Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA

0 0
  

Jelmagyarázat: 
+ : mellette
- : ellene
0 : tartózkodás


