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MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság a Költségvetési Bizottság mint illetékes bizottság 
részére az alábbi módosításokat fogalmazza meg:

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 

(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 
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innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a 
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.

innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése anélkül, hogy veszélyeztetnék 
az egyenlőséggel kapcsolatos célok 
elérését. 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.

 

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4 a) Az EUMSZ 8. cikkével 
összhangban – amely kötelezettséget vállal 
az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, 
valamint a nők és férfiak közötti 
egyenlőség elvének valamennyi fellépés 
során történő előmozdítására – az 
InvestEU programnak hozzá kell járulnia 
a nemek közötti egyenlőségre, valamint a 
nők támogatására és társadalmi 
szerepvállalásának növelésére irányuló 
uniós szakpolitikák megvalósításához. 
Különös tekintettel a Covid19-járványt 
követő, az előrejelzések szerint a 
munkahelyek elvesztésén és a fizetés 
nélküli gondozás terhei miatt a nőket 
aránytalan mértékben sújtó gazdasági 
sokk erősségére, az InvestEU programnak 
a 2020–2025 közötti időszakra szóló, 2020. 
március 5-i nemi esélyegyenlőségi 
stratégia alapján a nemek közötti 
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egyenlőség általános érvényesítése és a 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés elveit kell 
alkalmaznia. E kiadásokat a nemek 
közötti egyenlőség általános 
érvényesítésének elveit követve, 
mutatókon és a nemek szerint lebontott 
adatok gyűjtésén keresztül megfelelően 
nyomon kell követni, hogy a nyomon 
követésen, a jelentéstételen és az 
értékelésen belül pontosan fel lehessen 
mérni a programnak a nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatását.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az InvestEU Alap keretében tárgyi 
eszközökre és immateriális javakra – 
köztük a kulturális örökségre – irányuló 
beruházásokat kell támogatni a 
fenntartható és inkluzív növekedés, a 
beruházások és a foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében és ezáltal 
hozzájárulva a jóllét fokozásához, a 
méltányosabb jövedelemelosztáshoz és az 
átfogóbb gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióhoz az Unióban. Az InvestEU Alap 
által finanszírozott projekteknek meg kell 
felelniük az Unió környezetvédelmi és 
szociális normáinak, beleértve a 
munkavállalói jogokat is. Az InvestEU 
Alap révén megvalósuló beavatkozásoknak 
a vissza nem térítendő támogatások útján 
biztosított uniós támogatás kiegészítésére 
kell szolgálniuk.

(7) Az InvestEU Alap keretében tárgyi 
eszközökre és immateriális javakra – 
köztük a kulturális örökségre és a nemek 
közötti egyenlőségre – irányuló 
beruházásokat kell támogatni a 
fenntartható és inkluzív növekedés, a 
beruházások és a foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében és ezáltal 
hozzájárulva a jóllét fokozásához, a 
méltányosabb jövedelemelosztáshoz és az 
átfogóbb gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióhoz az Unióban. Az EIGE 2017-es 
tanulmánya szerint a nemek közötti 
egyenlőség javítása 2050-ig akár 10,5 
millió új munkahelyet teremtene, és az EU 
foglalkoztatási rátája közel 80%-ot érne 
el. Ezért az InvestEU Alap által 
finanszírozott projekteknek meg kell 
felelniük az Unió környezetvédelmi és 
szociális normáinak, beleértve a 
munkavállalói jogokat is, és erősíteniük 
kell a nemek közötti egyenlőséget. Az 
InvestEU Alap révén megvalósuló 
beavatkozásoknak a vissza nem térítendő 
támogatások útján biztosított uniós 
támogatás kiegészítésére kell szolgálniuk.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az InvestEU Alap éghajlat-politikai 
célok eléréséhez való hozzájárulásának 
nyomon követése a Bizottság által a 
lehetséges végrehajtó partnerekkel 
együttműködésben kidolgozott uniós 
éghajlat-politikai teljesítménykövetési 
rendszeren keresztül történik majd, 
megfelelő módon felhasználva [a 
fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló rendelet25] 
által előírt kritériumokat annak 
meghatározására, hogy egy gazdasági 
tevékenység környezeti szempontból 
fenntartható-e. Az InvestEU programnak a 
fenntartható fejlődési célok egyéb 
dimenzióinak végrehajtásához is hozzá kell 
járulnia.

(11) Az InvestEU Alap éghajlat-politikai 
célok eléréséhez való hozzájárulásának 
nyomon követése a Bizottság által a 
lehetséges végrehajtó partnerekkel 
együttműködésben kidolgozott uniós 
éghajlat-politikai teljesítménykövetési 
rendszeren keresztül történik majd, 
megfelelő módon felhasználva [a 
fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló rendelet25] 
által előírt kritériumokat annak 
meghatározására, hogy egy gazdasági 
tevékenység környezeti szempontból 
fenntartható-e. Az InvestEU programnak a 
fenntartható fejlődési célok egyéb 
dimenzióinak végrehajtásához is hozzá kell 
járulnia.

__________________ __________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jelentős uniós támogatásban 
részesülő, mindenekelőtt az 
infrastruktúrára irányuló beruházási 
projekteket a végrehajtó partnernek át kell 
világítania annak megállapítása érdekében, 
hogy azoknak van-e környezeti, éghajlati 
vagy társadalmi hatása. Az említett 
hatással járó beruházási projekteket 
fenntarthatósági vizsgálatnak kell alávetni 
egy olyan iránymutatás alapján, amelyet a 
Bizottságnak az InvestEU program 
keretében a lehetséges végrehajtó 
partnerekkel szoros együttműködésben kell 

(13) A jelentős uniós támogatásban 
részesülő, mindenekelőtt az 
infrastruktúrára irányuló beruházási 
projekteket a végrehajtó partnernek át kell 
világítania annak megállapítása érdekében, 
hogy azoknak van-e környezeti, éghajlati 
vagy társadalmi – ezen belül a nemek 
közötti egyenlőségre, a munkaerőpiaci 
szegregációra, a munkahelyi 
esélyegyenlőségre és egyenlő bánásmódra 
gyakorolt – hatása. Az említett hatással 
járó beruházási projekteket 
fenntarthatósági vizsgálatnak kell alávetni 
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kidolgoznia. Ennek az iránymutatásnak 
megfelelő módon fel kell használnia [a 
fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló rendelet] 
által megállapított kritériumokat annak 
meghatározásához, hogy a gazdasági 
tevékenység környezeti szempontból 
fenntartható-e, továbbá összeegyeztethető-
e a más uniós programokhoz kidolgozott 
iránymutatásokkal Ennek az 
iránymutatásnak az arányosság elvével 
összhangban megfelelő rendelkezéseket 
kell tartalmaznia az indokolatlan 
adminisztratív terhek elkerülésére, és az 
iránymutatásban meghatározandó, 
bizonyos nagyságrend alatti projekteket ki 
kell zárni a fenntarthatósági vizsgálatból. 
Amennyiben a végrehajtó partner arra a 
megállapításra jut, hogy nincs szükség 
fenntarthatósági vizsgálat elvégzésére, e 
megállapítását indokolnia kell az InvestEU 
Alaphoz létrehozott beruházási bizottság 
felé. Az éghajlat-politikai célkitűzésekkel 
össze nem egyeztethető műveletek nem 
jogosultak az e rendelet szerint nyújtható 
támogatásra.

egy olyan iránymutatás alapján, amelyet a 
Bizottságnak az InvestEU program 
keretében a lehetséges végrehajtó 
partnerekkel szoros együttműködésben kell 
kidolgoznia. Ennek az iránymutatásnak fel 
kell használnia [a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról 
szóló rendelet] által megállapított 
kritériumokat annak meghatározásához, 
hogy a gazdasági tevékenység környezeti 
szempontból fenntartható-e, továbbá 
összeegyeztethető-e a más uniós 
programokhoz kidolgozott 
iránymutatásokkal Ennek az 
iránymutatásnak az arányosság elvével 
összhangban megfelelő rendelkezéseket 
kell tartalmaznia az indokolatlan 
adminisztratív terhek elkerülésére, és az 
iránymutatásban meghatározandó, 
bizonyos nagyságrend alatti projekteket ki 
kell zárni a fenntarthatósági vizsgálatból. 
Amennyiben a végrehajtó partner arra a 
megállapításra jut, hogy nincs szükség 
fenntarthatósági vizsgálat elvégzésére, e 
megállapítását indokolnia kell az InvestEU 
Alaphoz létrehozott beruházási bizottság 
felé. Az éghajlat-politikai és egyéb 
környezetvédelmi célkitűzésekkel, 
valamint az uniós taxonómiában 
megfogalmazott kritériumokkal és a 
„jelentős károkozás elkerülését célzó” 
elvvel össze nem egyeztethető műveletek, 
különösen a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával, szállításával 
vagy égetésével összefüggő tevékenységek 
nem jogosultak az e rendelet szerint 
nyújtható támogatásra. Az éghajlatváltozás 
és a környezetkárosodás aránytalanul 
sújtja a nőket, a nők ugyanakkor 
alulreprezentáltak az éghajlatváltozás 
mérséklését célzó politikákkal kapcsolatos 
döntéshozatalban. Gondoskodnunk kell a 
nők és a többi kiszolgáltatott csoport 
részvételéről a nemzeti és uniós szintű 
döntéshozatal valamennyi szintjén.



PE655.872v01-00 8/25 AD\1213154HU.docx

HU

Módosítás 6

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 
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. A nemek közötti 
egyensúly induló vállalkozások és 
innováció finanszírozása terén történő 
javítása elősegíti a nagyobb tehetségek és 
a jobb ötletek kihasználását. A 
kockázatitőke-alapok kevesebb mint 1%-át 
irányítják nők, és az induló vállalkozókon 
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belül a nők aránya minden 
vállalkozástípusban elmarad az átlagtól.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Mihamarabb jelentős 
erőfeszítéseket kell tenni a digitális 
transzformációba történő beruházás és e 
transzformáció fokozása, valamint annak 
érdekében, hogy a digitális transzformáció 
előnyei minden uniós polgár és vállalkozás 
számára rendelkezésre álljanak. A digitális 
egységes piaci stratégia szilárd 
szakpolitikai keretéhez most hasonlóan 
ambiciózus beruházásokat kell biztosítani, 
többek között a mesterséges intelligencia 
terén, összhangban a Digitális Európa 
programmal.

(20) Mihamarabb jelentős 
erőfeszítéseket kell tenni – kellő figyelmet 
fordítva a nemek közötti digitális 
szakadékra – a digitális transzformációba 
történő beruházás és e transzformáció 
fokozása, valamint annak érdekében, hogy 
a digitális transzformáció előnyei minden 
uniós polgár és vállalkozás számára 
rendelkezésre álljanak. A digitális egységes 
piaci stratégia szilárd szakpolitikai 
keretéhez most hasonlóan ambiciózus 
beruházásokat kell biztosítani, többek 
között a mesterséges intelligencia terén, 
összhangban a Digitális Európa 
programmal.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Ahogyan az Európa szociális 
dimenziójáról szóló, 2017. április 26-i 
bizottsági vitaanyagban, a szociális jogok 
európai pillérének létrehozásáról szóló 
közleményben, a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményre vonatkozó uniós keretben, 
valamint a méltányos átállást szolgáló erős 
szociális Európáról szóló, 2020. január 14-i 
közleményben megállapításra került, a 
befogadóbb és méltányosabb Unió 
létrehozását kiemelt feladatként kell 
kezelni, hogy Európában meg lehessen 
szüntetni az egyenlőtlenséget és elő 

(22) Ahogyan az Európa szociális 
dimenziójáról szóló, 2017. április 26-i 
bizottsági vitaanyagban, a szociális jogok 
európai pillérének létrehozásáról szóló 
közleményben, a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményre vonatkozó uniós keretben, 
valamint a méltányos átállást szolgáló erős 
szociális Európáról szóló, 2020. január 14-i 
közleményben megállapításra került, a 
befogadóbb és méltányosabb Unió 
létrehozását kiemelt feladatként kell 
kezelni, hogy Európában meg lehessen 
szüntetni az egyenlőtlenséget és elő 
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lehessen mozdítani a társadalmi 
befogadásra irányuló szakpolitikákat. Az 
esélyegyenlőtlenség mindenekelőtt az 
oktatáshoz, képzéshez, kultúrához, 
foglalkoztatáshoz, egészségügyi ellátáshoz 
és a szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést érinti. A társadalmi tőkére, 
készségekre és humántőkére épülő 
gazdaságra, valamint a lakosság 
veszélyeztetett csoportjainak társadalomba 
való integrálására irányuló beruházások – 
különösen ha uniós szinten összehangolják 
őket – megerősíthetik a gazdasági 
lehetőségeket. Az InvestEU Alapot fel kell 
használni: az oktatásba és képzésbe való 
beruházások támogatására – beleértve a 
munkavállalók átképzését és 
továbbképzését is, többek között a nagy 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaságtól függő, 
valamint a karbonszegény gazdaságra való 
strukturális átállás által érintett régiókban. 
Az Alapot fel kell használni továbbá olyan 
projektek támogatására, amelyek – 
különösen a szakképzetlen és tartósan 
munkanélküli személyek körében – a 
foglalkoztatás valamennyi régióban történő 
növelése révén pozitív társadalmi hatással 
járnak és megerősítik a társadalmi 
befogadást, valamint fel kell használni a 
helyzet javítására a nemek közötti 
egyenlőség, az esélyegyenlőség, a 
megkülönböztetésmentesség, az 
akadálymentesség, a nemzedékek közötti 
szolidaritás, az egészségügyi és a szociális 
szolgáltatási ágazat, a szociális lakhatás, a 
hajléktalanság, a digitális társadalmi 
befogadás, a közösségfejlesztés, a fiatalok 
társadalmi szerepe és helye, valamint a 
kiszolgáltatott személyek, köztük a 
harmadik országbeli állampolgárok 
tekintetében. Az InvestEU programnak 
támogatnia kell a társadalmi célú európai 
kulturális és kreatív tevékenységeket is.

lehessen mozdítani a társadalmi 
befogadásra irányuló szakpolitikákat. Az 
esélyegyenlőtlenség mindenekelőtt az 
oktatáshoz, képzéshez, kultúrához, 
foglalkoztatáshoz, egészségügyi ellátáshoz 
és a szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést érinti. A társadalmi tőkére, 
készségekre és humántőkére épülő 
gazdaságra, valamint a lakosság 
veszélyeztetett csoportjainak társadalomba 
való befogadására irányuló beruházások – 
különösen ha uniós szinten összehangolják 
őket – megerősíthetik a gazdasági 
lehetőségeket. Az InvestEU Alapot fel kell 
használni: az oktatásba és képzésbe való 
beruházások támogatására – beleértve a 
munkavállalók átképzését és 
továbbképzését, valamint a 
vállalkozásoktatást is –, többek között a 
nagy szén-dioxid-kibocsátású gazdaságtól 
függő, valamint a karbonszegény 
gazdaságra való strukturális átállás által 
érintett régiókban, valamint a digitális jövő 
szempontjából kritikus fontosságú 
ágazatok foglalkoztatási lehetőségeinek 
előmozdítására. Az Alapot fel kell 
használni továbbá olyan projektek 
támogatására, amelyek – különösen a 
szakképzetlen és tartósan munkanélküli, 
valamint alulfoglalkoztatott személyek 
körében – a foglalkoztatás valamennyi 
régióban történő növelése révén pozitív 
társadalmi hatással járnak, többek között 
előmozdítva a generációk közötti 
megértést, és megerősítik a társadalmi 
befogadást, valamint a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítására a 
munkaerőpiaci szegregáció kezelése, a 
nemek közötti foglalkoztatási, fizetési és 
nyugdíjszakadék megszüntetése, a munka 
és a magánélet közötti egyensúly 
előmozdítása, a munkahelyi 
esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód, a 
megkülönböztetésmentesség, az 
akadálymentesség, a nemzedékek közötti 
szolidaritás, az egészségügyi és a szociális 
szolgáltatási ágazat, a szociális lakhatás, a 
hajléktalanság, a digitális társadalmi 
befogadás, a közösségfejlesztés, a fiatalok 
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társadalmi szerepe és helye, valamint a 
kiszolgáltatott személyek, köztük a 
harmadik országbeli állampolgárok 
erősítése révén. Az InvestEU programnak 
támogatnia kell a társadalmi célú európai 
kulturális és kreatív tevékenységeket is.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az uniós társadalmak és a 
munkaerőpiac következő évtizedben 
várható mélyreható átalakulása által 
előidézett negatív hatások ellensúlyozása 
érdekében szükség van a humán tőkébe, a 
szociális infrastruktúrába, a 
mikrofinanszírozásba, az etikus és szociális 
vállalkozások finanszírozásába és új 
szociális gazdasági üzleti modellekbe való 
beruházásokra, beleértve a szociális hatású 
beruházásokat és az eredményorientált 
szociális közbeszerzést. Az InvestEU 
programnak meg kell erősítenie a 
kialakulóban lévő szociális piaci 
ökoszisztémát, és a leginkább rászorulók 
finanszírozási szükségletének kielégítése 
érdekében növelnie kell a mikro- és 
szociális vállalkozások és a szolidaritási 
célú szociális intézmények rendelkezésére 
álló források kínálatát. Az európai szociális 
infrastruktúrára irányuló beruházásokkal 
foglalkozó magas szintű munkacsoport 
„Az európai szociális infrastruktúrába való 
beruházás ösztönzése” című 2018. januári 
jelentése megállapította, hogy a szociális 
infrastruktúra és szolgáltatások, többek 
között az oktatás, a képzés, az egészségügy 
és a lakhatás terén a 2018 és 2030 közötti 
időszakban összesen legalább 1,5 billió 
EUR összegű beruházási hiány jelentkezik 
majd. Ehhez többek között uniós szintű 
támogatásra van szükség. Ezért ki kell 
aknázni az állami, vállalati és jótékonysági 
tőke együttes potenciálját, valamint az 
alapítványoktól és alternatív típusú, 
finanszírozást biztosító szolgáltatóktól, 

(23) Az uniós társadalmak és a 
munkaerőpiac következő évtizedben 
várható mélyreható átalakulása által 
előidézett negatív hatások ellensúlyozása 
érdekében szükség van a humán tőkébe, a 
szociális infrastruktúrába, a 
mikrofinanszírozásba, az etikus és szociális 
vállalkozások finanszírozásába és új 
szociális gazdasági üzleti modellekbe való 
beruházásokra, beleértve a szociális hatású 
beruházásokat és az eredményorientált 
szociális közbeszerzést. Az InvestEU 
programnak meg kell erősítenie a 
kialakulóban lévő szociális piaci 
ökoszisztémát, és a leginkább rászorulók 
finanszírozási szükségletének kielégítése 
érdekében növelnie kell a mikro- és 
szociális vállalkozások és a szolidaritási 
célú szociális intézmények rendelkezésére 
álló források kínálatát. Az európai szociális 
infrastruktúrára irányuló beruházásokkal 
foglalkozó magas szintű munkacsoport 
„Az európai szociális infrastruktúrába való 
beruházás ösztönzése” című 2018. januári 
jelentése megállapította, hogy a szociális 
infrastruktúra és szolgáltatások, többek 
között az oktatás, a képzés, az egészségügy 
és a lakhatás terén a 2018 és 2030 közötti 
időszakban összesen legalább 1,5 billió 
EUR összegű beruházási hiány jelentkezik 
majd. Ehhez többek között uniós szintű 
támogatásra van szükség. Ezért ki kell 
aknázni az állami, vállalati és jótékonysági 
tőke együttes potenciálját, valamint az 
alapítványoktól és alternatív típusú, 
finanszírozást biztosító szolgáltatóktól, 
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például az etikus, szociális és fenntartható 
szereplőktől származó támogatást a 
szociális piaci értéklánc fejlesztésének és 
az Unió rezilienciájának a fokozásához.

például az etikus, szociális és fenntartható 
szereplőktől származó támogatást a 
szociális piaci értéklánc fejlesztésének és 
az Unió rezilienciájának a fokozásához. A 
szociális innovációnak és a szociális 
gazdaságnak kulcsszerepet kell kapnia 
ebben a folyamatban.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23 a) A Covid19-világjárvány kitörése 
megmutatta, hogy az informális és 
formális gondozás – egyebek mellett a 
gyermekgondozás, a fogyatékossággal 
élők gondozása és az idősek gondozása – 
értékes társadalmi javaknak tekinthetők, 
amelyek azonban jelentős hatást 
gyakorolnak a családokra, és aránytalan 
mértékben érintik a nőket. A munka és a 
magánélet közötti egyensúly előmozdítása, 
valamint a nők munkaerőpiaci és tágabb 
értelemben gazdasági részvételének 
fokozása érdekében az InvestEU 
programnak támogatnia kell a gondozási 
infrastruktúra és szolgáltatások 
fejlesztését, továbbá össze kell gyűjtenie és 
a nemzeti hatóságok, valamint az EU 
figyelmébe kell ajánlania a gondozás 
innovatív módszereit.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23 b) A kiszolgáltatott helyzetben lévő 
személyek támogatása és integrációja 
gazdasági, társadalmi és személyes 
előnyökkel járhat az Unió és a tagállamok 
számára. A Covid19 miatti korlátozások 
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időszakában Unió-szerte megfigyelhető 
volt a családon belüli erőszak növekedése. 
A családon belüli erőszak problémájának, 
valamint az erőszak nőkre és férfiakra 
gyakorolt hatásának az Unión és a 
tagállamokon belüli leküzdése érdekében 
az InvestEU programnak támogatnia kell 
a szükséges infrastruktúra – többek között 
menedékhelyek és segélyvonalak – 
kialakítását az erőszak áldozatai számára.

Módosítás 12

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 
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 

(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. E tekintetben 
különös hangsúlyt kell helyezni a kkv-k 
támogatására, különös tekintettel a nők 
által irányított kkv-kra, amelyek gyakran 
egyedi kihívásokkal néznek szembe a 
finanszírozási mechanizmusokból és 
intézményekből származó szükséges 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
tekintetében, és amelyeknek jelentős 
támogatásra lesz szükségük a helyreállítás 
időszakában. 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 
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kockázatvállalási képességét a gazdaság 
helyreállításának támogatása érdekében.

szakpolitikai prioritásaira, mint az európai 
zöld megállapodás, az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv, az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia, a nemi 
esélyegyenlőségi 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.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Az InvestEU Alap számára olyan 
irányítási struktúrát kell biztosítani, 
amelynek funkciója arányos azzal a 
kizárólagos céllal, hogy biztosítsa az uniós 
garancia megfelelő felhasználását, 
összhangban a beruházási döntések 
politikai függetlenségének biztosításával. 
Ennek az irányítási struktúrának egy 
tanácsadó testületből, egy 
irányítóbizottságból és egy teljes 
mértékben független beruházási 
bizottságból kell állnia. Az irányítási 
struktúra összetételében összességében 
törekedni kell a nemek közötti egyensúly 
biztosítására. Az irányítási struktúra nem 
avatkozhat be az EBB csoport vagy más 
végrehajtó partnerek döntéshozatalába, és 
nem gyakorolhat befolyást arra, továbbá 
nem léphet ezek irányító szerveinek 
helyébe.

(41) Az InvestEU Alap számára olyan 
irányítási struktúrát kell biztosítani, 
amelynek funkciója arányos azzal a 
kizárólagos céllal, hogy biztosítsa az uniós 
garancia megfelelő felhasználását, 
összhangban a beruházási döntések 
politikai függetlenségének biztosításával. 
Ennek az irányítási struktúrának egy 
tanácsadó testületből, egy 
irányítóbizottságból és egy teljes 
mértékben független beruházási 
bizottságból kell állnia. Az irányítási 
struktúra, valamint az egyes bizottságok 
összetételében összességében biztosítani 
kell az alulreprezentált nem legalább 
40%-os arányának megfelelő nemek 
közötti egyensúlyt. Az irányítási struktúra 
nem avatkozhat be az EBB csoport vagy 
más végrehajtó partnerek 
döntéshozatalába, és nem gyakorolhat 
befolyást arra, továbbá nem léphet ezek 
irányító szerveinek helyébe.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) A Bizottságnak az InvestEU Alap 
végrehajtó partnereinek kiválasztásakor 
fontolóra kell vennie, hogy a partnerek 
mennyiben képesek hozzájárulni az 
InvestEU Alap célkitűzéseihez és e célból 
saját forrásaikat bevonni, annak érdekében, 
hogy biztosított legyen a megfelelő 
földrajzi lefedettség és diverzifikáció, a 
magánbefektetők bevonása és a kockázatok 
megfelelő diverzifikálása, valamint a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezelésére szolgáló új 
megoldások kialakítása. Tekintettel a 
Szerződésekben meghatározott szerepére, 
tagállamokon átívelő működésére, 
valamint a jelenlegi finanszírozási 
eszközökről és az ESBA-ról szerzett 
tapasztalataira, indokolt, hogy az InvestEU 
Alap uniós komponense keretében 
továbbra is az EBB csoport maradjon a 
Bizottság fő végrehajtó partnere. Az EBB 
csoport mellett a nemzeti fejlesztési 
bankok vagy intézmények számára 
lehetővé kell tenni, hogy kiegészítő 
pénzügyi termékeket kínáljanak, mivel a 
nemzeti és regionális szinten szerzett 
tapasztalataik és képességeik jól 
felhasználhatók a közszektorbeli források 
által az Unió teljes területén gyakorolt 
hatás maximalizálásához, továbbá ezáltal 
biztosítva a projektek földrajzi 
egyensúlyát. Az InvestEU programot oly 
módon kell végrehajtani, hogy az 
előmozdítsa az egyenlő versenyfeltételek 
megteremtését a kisebb és újabb fejlesztési 
bankok és intézmények számára. Emellett 
lehetővé kell tenni más nemzetközi 
pénzügyi intézmények végrehajtó 
partnerként való bevonását különösen 
akkor, ha szakértelmük és tapasztalatuk 
alapján egyes tagállamokban komparatív 
előnyt jelentenek, és uniós többségi 
részvénytulajdonban vannak. Lehetővé kell 
tenni továbbá, hogy a költségvetési 
rendeletben meghatározott feltételeket 
teljesítő egyéb szervezetek végrehajtó 

(49) A Bizottságnak az InvestEU Alap 
végrehajtó partnereinek kiválasztásakor 
fontolóra kell vennie, hogy a partnerek 
mennyiben képesek hozzájárulni az 
InvestEU Alap célkitűzéseihez és e célból 
saját forrásaikat bevonni, annak érdekében, 
hogy biztosított legyen a megfelelő 
földrajzi lefedettség, nemek közötti 
egyensúly és diverzifikáció, a 
magánbefektetők bevonása és a kockázatok 
megfelelő diverzifikálása, valamint a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezelésére szolgáló új 
megoldások kialakítása. Tekintettel a 
Szerződésekben meghatározott szerepére, 
tagállamokon átívelő működésére, 
valamint a jelenlegi finanszírozási 
eszközökről és az ESBA-ról szerzett 
tapasztalataira, indokolt, hogy az InvestEU 
Alap uniós komponense keretében 
továbbra is az EBB csoport maradjon a 
Bizottság fő végrehajtó partnere. Az EBB 
csoport mellett a nemzeti fejlesztési 
bankok vagy intézmények számára 
lehetővé kell tenni, hogy kiegészítő 
pénzügyi termékeket kínáljanak, mivel a 
nemzeti és regionális szinten szerzett 
tapasztalataik és képességeik jól 
felhasználhatók a közszektorbeli források 
által az Unió teljes területén gyakorolt 
hatás maximalizálásához, továbbá ezáltal 
biztosítva a projektek földrajzi 
egyensúlyát. Az InvestEU programot oly 
módon kell végrehajtani, hogy az 
előmozdítsa az egyenlő versenyfeltételek 
megteremtését a kisebb és újabb fejlesztési 
bankok és intézmények számára. Emellett 
lehetővé kell tenni más nemzetközi 
pénzügyi intézmények végrehajtó 
partnerként való bevonását különösen 
akkor, ha szakértelmük és tapasztalatuk 
alapján egyes tagállamokban komparatív 
előnyt jelentenek, és uniós többségi 
részvénytulajdonban vannak. Lehetővé kell 
tenni továbbá, hogy a költségvetési 
rendeletben meghatározott feltételeket 
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partnerként járjanak el. teljesítő egyéb szervezetek végrehajtó 
partnerként járjanak el.

Módosítás 15

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 
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.

(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 
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. A 
nők innovatív projektjeinek és 
vállalkozásainak alulfinanszírozását 
különösen kezelni kell a kritériumok 
felülvizsgálata révén.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Unió társadalmi rezilienciájához, 
inkluzivitásához és innovációs 
képességéhez;

c) az Unió társadalmi rezilienciájához, 
a nők és férfiak közötti munkaerőpiaci 
egyenlőségéhez, inkluzivitásához és 
innovációs képességéhez, valamint a 
nemek közötti egyenlőséghez;

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az InvestEU program egyedi 
célkitűzései a következők:

(2) Az InvestEU program egyedi 
célkitűzései – kellő figyelmet fordítva a 
nők és férfiak közötti egyenlőség elvére és 
az egyenlőségre való törekvésre – a 
következők:

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kutatásra, innovációra és 
digitalizációra vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja a kutatási, 
termékfejlesztési és innovációs 
tevékenységeket, a technológiák és kutatási 
eredmények piaci hasznosítását a piaci 
kulcsszereplők támogatásához és a 
vállalkozások közötti együttműködés 
előmozdításához, az innovatív megoldások 
bemutatását és bevezetését, valamint az 
innovatív vállalkozások növekedéséhez 
nyújtott támogatást, továbbá az uniós 
gazdasági ágazat digitalizálását;

b) a kutatásra, innovációra és 
digitalizációra vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja a kutatási, 
termékfejlesztési és innovációs 
tevékenységeket, a technológiák és kutatási 
eredmények piaci hasznosítását a piaci 
kulcsszereplők támogatásához és a 
vállalkozások közötti együttműködés 
előmozdításához, az innovatív megoldások 
bemutatását és bevezetését, valamint az 
innovatív vállalkozások növekedéséhez 
nyújtott támogatást, továbbá az uniós 
gazdasági ágazat digitalizálását, kellő 
figyelmet fordítva a nemek közötti digitális 
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szakadékra;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kkv-kra vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja elsősorban a kkv-
k, köztük az innovatív kkv-k, valamint a 
kulturális és a kreatív ágazatokban működő 
kkv-k, továbbá a kis méretű, közepes piaci 
tőkeértékű vállalatok finanszírozáshoz 
jutását és a finanszírozás rendelkezésre 
állását;

c) a kkv-kra vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja elsősorban a kkv-k 
– kellő figyelmet fordítva a nők által 
irányított kkv-kra –, köztük az innovatív 
kkv-k, valamint a kulturális és a kreatív 
ágazatokban működő kkv-k, továbbá a kis 
méretű, közepes piaci tőkeértékű vállalatok 
finanszírozáshoz jutását és a finanszírozás 
rendelkezésre állását;

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szociális beruházásra és 
készségfejlesztésre vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja a 
mikrofinanszírozást, a szociális 
vállalkozások finanszírozását és a szociális 
gazdaságot, valamint a nemek közötti 
egyenlőséget előmozdító intézkedéseket, a 
készségfejlesztést, az oktatást, a képzést és 
a kapcsolódó szolgáltatásokat, a szociális 
infrastruktúrát, többek között az 
egészségügyi és oktatási infrastruktúrát, 
valamint a szociális lakásokat és a 
diákszállásokat, a szociális innovációt, az 
egészségügyet és a tartós ápolás-gondozást, 
a befogadást és az akadálymentességet, a 
társadalmi célú kulturális és kreatív 
tevékenységeket, a kiszolgáltatott 
személyek, többek között a harmadik 
országbeli állampolgárok beilleszkedését;

d) a szociális beruházásra és 
készségfejlesztésre vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja a 
mikrofinanszírozást, a szociális 
vállalkozások finanszírozását és a szociális 
gazdaságot, valamint a nemek közötti 
egyenlőséget és a nők gazdaságban és a 
társadalomban való egyenlő részvételét 
előmozdító és általánosan érvényesítő 
intézkedéseket, különösen a 
munkahelyteremtés tekintetében a 
gondozás terén a nemek között 
fennálló/húzódó szakadék megszüntetése 
céljából – azáltal, hogy az ESZA+, az 
ERFA, az InvestEU, az EMVA révén 
javítják a minőségi gondozási 
szolgáltatások elérhetőségét és 
megfizethetőségét –, a készségfejlesztést, 
az oktatást, a képzést és a kapcsolódó 
szolgáltatásokat, a vállalkozói készségeket, 
a szociális infrastruktúrát, többek között az 
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egészségügyi és oktatási infrastruktúrát, 
valamint a szociális lakásokat és a 
diákszállásokat, a gyermekgondozást, a 
szociális innovációt, az egészségügyet és a 
tartós ápolás-gondozást és a 
gyermekgondozást – különösen az 
egyedülálló szülők számára –, a 
fogyatékossággal élők gondozását, a 
befogadást és az akadálymentességet, a 
munka és a magánélet közötti egyensúlyt 
célzó intézkedéseket, a társadalmi célú 
kulturális és kreatív tevékenységeket, a 
nemzedékek közötti megértés 
előmozdítását, a kiszolgáltatott személyek, 
többek között a fogyatékossággal élők, az 
egyedülálló szülők, a hátrányos 
társadalmi-gazdasági helyzetű személyek, 
a nők, a nemi alapú erőszak 
áldozatai/túlélői, az LMBTI-személyek, az 
etnikai kisebbségek, a romák, a harmadik 
országbeli állampolgárok támogatását és 
beilleszkedését, valamint az erőszak 
áldozatai számára fenntartott 
menedékhelyeket és segélyvonalakat, 
különös figyelmet fordítva a vidéki, hegyi, 
legkülső és legkevésbé fejlett régiókra;

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
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 

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 
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és ingatlanokat; és ingatlanokat; ezeknek a kritikus 
infrastruktúráknak általánosan 
érvényesíteniük kell a nemek közötti 
egyenlőséget, és biztosítaniuk kell, hogy 
ne érvényesüljön részrehajlás ezen 
infrastruktúrák megvalósítása során.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Emellett a világűrrel, a védelemmel és a 
kiberbiztonsággal, valamint a kritikus 
ágazatokban tényleges és közvetlen 
biztonsági következményekkel járó egyedi 
projekttípusokkal kapcsolatos beruházások 
esetében az Unió és tagállamai 
biztonságának védelme érdekében a végső 
címzettek nem tartozhatnak harmadik 
ország vagy harmadik országbeli szervezet 
irányítása alá, és ügyvezető igazgatóságuk 
az Unióban van.

Emellett a világűrrel, a védelemmel és a 
kiberbiztonsággal, valamint a kritikus 
ágazatokban tényleges és közvetlen 
biztonsági következményekkel járó egyedi 
projekttípusokkal kapcsolatos beruházások 
esetében az Unió és tagállamai 
biztonságának védelme érdekében a végső 
címzettek nem tartozhatnak harmadik 
ország vagy harmadik országbeli szervezet 
irányítása alá, és ügyvezető igazgatóságuk 
az Unióban van. Ezeknek a 
beruházásoknak összhangban kell 
lenniük a nemek közötti egyenlőség 
elvével, és minden szinten elő kell 
mozdítaniuk annak érvényesülését.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket át kell világítani annak 
megállapítása érdekében, hogy van-e 
környezeti, éghajlati vagy társadalmi 
hatásuk. Ha az említett műveleteknek van 
ilyen hatásuk, akkor éghajlat-politikai, 
környezeti és társadalmi fenntarthatósági 
vizsgálatnak kell alávetni azokat a káros 
hatások minimalizálása és az éghajlat-
politikai, környezeti és társadalmi előnyök 

(3) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket át kell világítani annak 
megállapítása érdekében, hogy van-e 
környezeti, éghajlati vagy társadalmi 
hatásuk, ezen belül a nők és férfiak közötti 
munkaerőpiaci egyenlőséget károsan 
befolyásoló hatásuk. Ha az említett 
műveleteknek van ilyen hatásuk, akkor 
éghajlat-politikai, környezeti, 
egyenlőséggel összefüggő és társadalmi 
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maximalizálása érdekében. E célból a 
támogatást igénylő projektgazdáknak a (4) 
bekezdésben említett iránymutatás alapján 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk. Az 
iránymutatásban meghatározott méretkorlát 
alatti projekteket nem kell vizsgálni. Az 
éghajlat-politikai célkitűzésekkel össze 
nem egyeztethető projektek nem jogosultak 
az e rendelet szerinti támogatásokra. 
Amennyiben a végrehajtó partner 
következtetései szerint nincs szükség 
fenntarthatósági vizsgálat elvégzésére, e 
megállapítását indokolja a beruházási 
bizottság felé.

fenntarthatósági vizsgálatnak kell alávetni 
azokat a káros hatások minimalizálása és 
az éghajlat-politikai, környezeti, nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos és 
társadalmi előnyök maximalizálása 
érdekében. E célból a támogatást igénylő 
projektgazdáknak a (4) bekezdésben 
említett iránymutatás alapján megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtaniuk. Az 
iránymutatásban meghatározott méretkorlát 
alatti projekteket nem kell vizsgálni. Az 
éghajlat-politikai célkitűzésekkel össze 
nem egyeztethető projektek nem jogosultak 
az e rendelet szerinti támogatásokra. 
Amennyiben a végrehajtó partner 
következtetései szerint nincs szükség 
fenntarthatósági vizsgálat elvégzésére, e 
megállapítását indokolja a beruházási 
bizottság felé.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a projektek társadalmi hatásának 
felmérése többek között a nemek közötti 
egyenlőség, egyes területek vagy 
népességcsoportok társadalmi befogadása, 
valamint olyan területek és ágazatok 
gazdasági fejlődése tekintetében, amelyek 
strukturális kihívásokkal, így például a 
gazdaság dekarbonizációjának 
szükségességével szembesülnek;

c) a projektek társadalmi hatásának 
felmérése többek között a nemek közötti 
munkaerőpiaci egyenlőség, egyes 
területek vagy népességcsoportok 
társadalmi befogadása, valamint olyan 
területek és ágazatok gazdasági fejlődése 
tekintetében, amelyek strukturális 
kihívásokkal, így például a gazdaság 
dekarbonizációjának szükségességével 
szembesülnek;

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) azon projektek azonosítása, 
amelyek nem egyeztethetők össze a nemek 
közötti egyenlőség előmozdításával, 
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valamint a nemek közötti egyenlőség 
általános érvényesítése és a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezés elvével;

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) összhangban vannak a nemek 
közötti egyenlőségre, a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezésre, és a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítésére 
vonatkozó iránymutatásokkal.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tanácsadó testületnek törekednie 
kell a nemek közötti egyensúly 
biztosítására, és a következő tagokból kell 
állnia:

(2) A tanácsadó testületnek biztosítania 
kell legalább az alulreprezentált nem 
40%-ának megfelelő nemek közötti 
egyensúlyt, és a következő tagokból kell 
állnia:

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Létre kell hozni az InvestEU 
program irányítóbizottságát. Az 
irányítóbizottság a Bizottság négy 
képviselőjéből, az EBB csoport három 
képviselőjéből és az EBB csoporton kívüli 
végrehajtó partnerek két képviselőjéből, 
valamint egy, az Európai Parlament által 
kijelölt, szavazati joggal nem rendelkező 

(1) Létre kell hozni az InvestEU 
program irányítóbizottságát. Az 
irányítóbizottság a Bizottság négy 
képviselőjéből, az EBB csoport három 
képviselőjéből és az EBB csoporton kívüli 
végrehajtó partnerek két képviselőjéből, 
valamint egy, az Európai Parlament által 
kijelölt, szavazati joggal nem rendelkező 
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szakértőből áll. Az Európai Parlament által 
kijelölt, szavazati joggal nem rendelkező 
szakértő nem kérhet vagy fogadhat el 
utasításokat uniós intézményektől, 
szervektől, hivataloktól vagy 
ügynökségektől, a tagállamok 
kormányaitól, vagy bármely egyéb közjogi 
vagy magánjogi szervezettől, és teljesen 
függetlenül kell eljárnia. A szakértőnek 
pártatlanul és az InvestEU Alap érdekeit 
szem előtt tartva kell ellátnia a feladatait.

szakértőből áll, és gondoskodik arról, hogy 
az irányítóbizottság egésze nemek 
szempontjából kiegyensúlyozott legyen. 
Az Európai Parlament által kijelölt, 
szavazati joggal nem rendelkező szakértő 
nem kérhet vagy fogadhat el utasításokat 
uniós intézményektől, szervektől, 
hivataloktól vagy ügynökségektől, a 
tagállamok kormányaitól, vagy bármely 
egyéb közjogi vagy magánjogi 
szervezettől, és teljesen függetlenül kell 
eljárnia. A szakértőnek pártatlanul és az 
InvestEU Alap érdekeit szem előtt tartva 
kell ellátnia a feladatait.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság ellenőrzést végez 
annak megerősítésére, hogy az EBB 
csoporton kívüli végrehajtó partnerek által 
javasolt finanszírozási és beruházási 
műveletek összhangban vannak az uniós 
joggal és szakpolitikákkal.

(1) A Bizottság ellenőrzést végez 
annak megerősítésére, hogy az EBB 
csoporton kívüli végrehajtó partnerek által 
javasolt finanszírozási és beruházási 
műveletek összhangban vannak az uniós 
joggal és szakpolitikákkal, ezen belül a 
nemek közötti egyenlőség elvével.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a nemek közötti egyensúly 
biztosítása érdekében a beruházási 
bizottságnak kötelezettséget kell vállalnia 
a nemek közötti egyensúly bizottságon 
belüli biztosítására irányuló stratégiák és 
eljárások elfogadására.

Módosítás 31
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Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3. cikkben meghatározott 
általános és egyedi célkitűzések 
megvalósítása terén az InvestEU 
programmal elért haladásról történő 
jelentéstételhez használandó mutatókat a 
III. melléklet tartalmazza.

(1) A 3. cikkben meghatározott 
általános és egyedi célkitűzések 
megvalósítása terén az InvestEU 
programmal elért haladásról történő 
jelentéstételhez használandó mutatókat a 
III. melléklet tartalmazza. A mutatóknak 
tükrözniük kell a nemek közötti 
egyenlőséget figyelembe vevő adatokat, és 
azokat a nemek közötti egyenlőséget 
figyelembe vevő módon kell kialakítani, 
lehetőség szerint beépítve a nemi 
szempontú hatásvizsgálatokba. Ily módon 
a nyomon követés az elnőiesedett ágazatok 
hiányosságaira is kiterjed, és foglalkozik a 
nők és férfiak közötti munkaerőpiaci 
esélyegyenlőség és a velük szembeni 
egyenlő bánásmód kérdésével.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 12 pont – d pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. egészségügy és tartós ápolás-
gondozás, beleértve a klinikákat, 
kórházakat, az alapellátást, az otthoni 
ápolás-gondozást és a közösségi alapú 
szolgáltatásokat;

iii. egészségügy, gyermekgondozás és 
tartós ápolás-gondozás, beleértve az állami 
és magántulajdonú napközi otthonokat, a 
klinikákat, kórházakat, az alapellátást, az 
otthoni ápolás-gondozást és a közösségi 
alapú szolgáltatásokat;

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 12 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a nemek közötti egyenlőséget 
előmozdító intézkedések;

g) a nemek közötti egyenlőséget, ezen 
belül a nők munkaerőpiaci részvételét 
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előmozdító intézkedések;

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 12 pont – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a kiszolgáltatott helyzetben lévő 
személyek, többek között a harmadik 
országbeli állampolgárok integrációja;

h) a kiszolgáltatott helyzetben lévő 
személyek, többek között a 
fogyatékossággal élők, az LMBTI+ 
személyek és a harmadik országbeli 
állampolgárok integrációja;


