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RÖVID INDOKOLÁS 

A válság utáni Európai Unió jelenlegi alacsony szintű növekedése és lassú fellendülése a 

termelésben bekövetkezett csökkenés eredménye, amelyet olyan tényezők váltottak ki, mint 

például a technológiai fejlődés lelassulása, az alacsony termelékenységű ágazatokra való 

szerkezeti átállás és a magas tőkeáttételi arányok. Ezért rendkívül fontos összehangolt módon 

arra összpontosítani erőfeszítéseinket, hogy az időszakonként ismétlődő stagnálás veszélyeit 

gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi szempontból felelős módon elkerüljük. 

 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság (ITRE) feladatával összhangban prioritásainak 

középpontjába az energiaágazat, a távközlési ágazat, a digitális technológiák, a K+I, a kkv-k 

és az új és a hagyományos ipari keretek optimalizálását helyezi. Ezek az ágazatok határozzák 

meg az európai termelékenység olyannyira szükséges növekedését. 

 

Az Önök előadója úgy véli, hogy az ESBA 2.0 lehetőség az európai termelés növelésére, 

valamint olyan dinamikus eszköz, amely képes a jelenlegi beruházási keret átalakítására az 

Európai Unióban a gazdasági ökoszisztéma harmonizálása, a bürokrácia csökkentése és a 

koordinációs elégtelenségek és a strukturális feszültségek felszámolása révén. 

  

Az ESBA ennek ellenére nem kohéziós politikai eszköz. Inkább az Európai Unió gazdasági 

kapacitását élénkítő eszközként hivatott szolgálni, amelynek valamennyi tagállamot segítenie 

kell a beruházási hézagok felszámolásában. Az ESBA hozzáadott értéket biztosító 

mechanizmus, amelynek célja a már meglévő pénzügyi erőforrások és eszközök gyarapítása 

és kiegészítése, nem pedig az azokkal való versenyzés. Ennek egyik szükségszerű 

következménye az, hogy az ESBA, sem most, sem a jövőben nem léphet a kohéziós alapok és 

hasonló eszközök helyébe. 

 

Ahhoz, hogy az ESBA sikeresen elérje beruházási célkitűzéseit, fokoznia kell minden egyes 

tagállam gazdasági potenciáljának kiaknázását, mind földrajzi, mind ágazati szempontból. Az 

ESBA sajnos még nem tudja kezelni a földrajzi és ágazati diverzifikáció jelentette kihívást. 

 

Az Önök előadója hangsúlyozza, hogy az Európai Unió nem tud visszatérni a növekedéshez, 

és nem tud munkahelyeket teremteni és prosperitást elérni, ha a hozzáállás változatlan marad. 

Közép- és hosszú távú erőfeszítésre és folytonosságra van szüksége. Ez nem sprint, hanem 

maratonverseny. Az EBB-nek és a Bizottságnak mint az ESBA végrehajtásáért elsődlegesen 

felelős két intézménynek célszerű ezt a mentalitást követni. A cél nem az, hogy a pénz a 

lehető leggyorsabban kifizetésre kerüljön. A tartalom, az addicionalitás és a földrajzi 

megoszlás inkább számít, mint az alapok felhasználásának gyorsasága.  

 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság (ITRE) e véleménye különösen az energia, a 

távközlés, a kutatás, a digitális technológiák ágazatára és a kkv-kra összpontosít, valamint az 

ESBA-nak az ágazati és földrajzi piaci hiányosságok és a nem megfelelő beruházási helyzetek 

kezelése tekintetében jellemző gyengeségeire koncentrál, amelyeket az ESBA 2.0 keretében 

már orvosolni kell. 

 

A fenti indokolás alapján az Önök előadója a következő módosításokat javasolja az ESBA 

2.0-át illetően: 
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 Az ESBA által támogatott projekteknek kiegészítőbb jellegűeknek kellene lenniük. Az 

EBB-nek fokoznia kellene a kockázatosabb projektek elfogadására való 

felkészültségét mind kockázatmegosztási eszközök, mind első veszteségre szóló 

garanciák felhasználásával, amelyek különösen hasznosak az infrastrukturális 

projektek esetében. 

 A kiválasztási folyamat átláthatósága és az azzal kapcsolatos elszámoltathatóság az 

addicionalitás kritériumának és az ESBA-rendelet végrehajtásának döntő fontosságú 

előzetes követelménye és azokat az ESBA 2.0 keretében is biztosítani kell. 

 A földrajzi diverzifikációt a hasonló projektekre az Európai Unió különböző részein 

alkalmazott különböző kockázati díjak problémájának kifejezett kezelésével kell 

biztosítani, amelyek a tagállamok eltérő kockázati profiljaiból fakadnak. 

 Az európai beruházási terv harmadik pillére (a beruházások előtt álló akadályok 

felszámolása) szükséges feltétele az ESBA sikerének, azonban nem lehet alibiként 

használni az ESBA gyenge felhasználásának legitimálására különösen a kohéziós 

országok esetében vagy azon tagállamok esetében, amelyek jobban megszenvedték a 

közelmúltbeli pénzügyi válság hatásait. 

 A Bizottságnak szorosan együtt kell működnie az EBB-vel a nemzeti fejlesztési 

intézmények szerepének megerősítése, valamint azoknak az ilyen intézménnyel nem 

rendelkező tagállamokban történő létrehozása érdekében. 

 Az új pénzek bevonzása érdekében a Bizottságnak szorosan együtt kell működnie az 

Európai Unió pénzügyi szabályozó hatóságaival ahhoz, hogy a pénzügyi intézmények 

többet ruházhassanak be a hosszú távú infrastrukturális projektekbe a mérlegeikben 

alkalmazott kapcsolódó szabályozói korlátozások enyhítése révén. 

 A Stabilitási és Növekedési Paktum szigorú végrehajtása nem akadályozhatja a 

tagállamokat abban, hogy az ESBA forrásait infrastrukturális beruházásokra 

használják fel. A Bizottságnak ebbe az irányba mutató szakpolitikákat kell elfogadnia. 

 Külön hangsúlyt kell fektetni a növekedésösztönző és munkahelyteremtési projektekre 

a távoli területeken és a kevésbé fejlett régiókban. 

 A CEF-támogatásoknak és más kapcsolódó eszközöknek nem szabadna versenyezniük 

az ESBA-val vagy annak a piac által vezérelt, „új pénzek” bevonására és a 

kihasználatlan tőke mobilizálására való irányultságával. Következésképpen az 

erőforrások optimális kombinálása szükséges ahhoz, hogy az Európai Unióban a 

beruházásokat sikeresen el lehessen indítani. Figyelembe kell venni az e kombinálást 

lehetővé tevő keretszabályozást. A költségvetési salátarendelet a várakozások szerint 

hozzájárul ehhez. 

 A nemzetközi infrastrukturális projekteket ki kell terjeszteni. A Bizottságnak 

törekednie kell a tagállamok közötti szabályozói különbségek harmonizálására. Ez a 

két vagy több tagállamot érintő vagy határokon átnyúló infrastrukturális projektek 

felgyorsítása érdekében szükséges. 

 Az ESBA sikeréhez döntő fontosságú az Európai Beruházási Tanácsadó Platform 

(EBTP) szerepének megerősítése és bővítése. A platformnak segítenie kell a helyi 

hatóságokat, a nemzeti fejlesztési intézményeket és befektetőket, elő kell segítenie 

beruházási platformok létrehozását, amennyiben azokra szükség van, segítenie kell 

különleges célú gazdasági egységek (SPV-k) és a köz- és a magánszféra közötti 

partnerségek létrehozásában, valamint tanáccsal kell ellátnia az érdekelt feleket az 
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innovatív finanszírozási forrásokról, különösen az infrastrukturális projektek, az 

energiaprojektek és a digitális ágazat projektjei esetében. 

 A COP21 keretében tett vállalásoknak megfelelően az ESBA-nak legalább 40 %-ban 

olyan projekteket kell támogatnia, amelyek hozzájárulnak az éghajlat-politikához, 

ideértve azt is, hogy az ESBA-finanszírozás legalább 20 %-ának energiahatékonysági 

projekteket kell támogatnia. El kell kerülni a fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos 

projektek támogatását. 

 Az Európai Unió digitális technológiák területén fennálló versenyelőnyével 

összhangban az ESBA finanszírozási prioritásai körében az első helyre az előretekintő 

digitális ágazatnak kell kerülnie, különösen pedig azoknak a projekteknek, amelyek 

bővítik a kapacitást és az infrastruktúrát az összeköttetések, a kiberbiztonság, a 

hálózatok, a blokkláncplatformok, a dolgok internete és hasonló területeken. Ezt a 

fontossági rangsorolást az EBTP, valamint az EBB döntéshozatali irányításában részt 

vevő, érintett szektorokból kikerülő szakértőivel kell támogatni. 

 Az ESBA-nak fel kell számolnia a kutatás területén fennálló beruházási hézagot, 

különösen azokban az úttörő és alacsony technológiai érettségi szintű ágazatokban, 

amelyek a várakozások szerint az elkövetkezendő 20 évben meghatározzák és 

formálják a fogyasztói igényeket. 

 A Bizottságnak és az EBB-nek együtt kell működnie a nem együttműködő országok és 

területek proaktív azonosítása érdekében, és olyan egyértelmű és nyilvánosan elérhető 

kritériumokat kell kidolgozniuk, amelyek fokozzák az ESBA-val kapcsolatos 

jogbizonyosságot anélkül, hogy sértenék az adóügyi igazgatással kapcsolatos 

kérdésekre vonatkozó uniós előírásokat. 

 

 

MÓDOSÍTÁSOK 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági 

és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 

módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az EBB csoport által működtetett 

és társfinanszírozott ESBA a legjobb úton 

halad célja megvalósítása felé, 

nevezetesen, hogy legalább 315 milliárd 

EUR-nyi további beruházást mozgósítson 

a reálgazdaságban 2018 közepéig. A kkv-

ablak piaci felhasználása kiemelkedően 

(4) Az ESBA végrehajtásának első 

időszakában jelentős és kedvező 

eredmények születtek. Még korai lenne 

afölött ítélkezni, hogy az ESBA milyen 

átfogó hatással van a beruházási szakadék 

megszüntetésére, a munkanélküliség 

magas szintjének csökkentésére és a 
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gyors volt – az ESBA teljesítménye e 

területen messze felülmúlja a 

várakozásokat. 2016 júliusában ezért 500 

millió EUR-val növelték a kkv-ablakot az 

(EU) 2015/1017 rendeletben 

meghatározott paramétereken belül. Több 

forrás irányul majd a kkv-kba, tekintettel 

az ESBA keretében történő kkv-

finanszírozás iránti rendkívüli piaci 

keresletre: az ESBA megnövelt 

kockázatviselési képességének 40 %-át a 

kkv-k finanszírozáshoz való 

hozzáférésének javítására kell fordítani. 

közelmúltbeli gazdasági válságot követő 

erőtlen növekedési arányok javítására az 

Unióban. Mindazonáltal a jelenlegi 

adatok azt mutatják, hogy van mit javítani 

a különböző területeken, többek között a 

beruházási terv többi pillérével való 

kiegészítő jelleget, a tagállamok közötti 

jobb elosztást, az addicionalitást, az 

irányítást és az éghajlatváltozás elleni 

fellépést előmozdító fenntartható 

beruházásokat illetően. Az EBB által az 

ESBA működését 2016. június 30-ig 

értékelő jelentés szerint arra utaló jelek is 

vannak, hogy az ESBA hátralékban van 

az elfogadott fellépések és kifizetések 

terén. Ezen túlmenően a kkv-keret piaci 

felhasználása az infrastrukturális és 

innovációs támogatási keret 

felhasználáshoz képest gyorsabb volt, ám 

előfordulhat, hogy ez a projektek eltérő 

természetéből fakadt. 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az ESBA a várakozások szerint a 

célként kitűzött 315 milliárd eurónyi 

további beruházást 2018 közepéig 

mozgósítja. Azonban nem áll 

rendelkezésre független értékelés sem az 

ESBA gazdasági, sem társadalmi vagy 

környezeti hatásáról. Emlékeztet arra, 

hogy az ESBA elsődleges célja olyan 

projektek támogatása, amelyek az uniós 

polgárok számára hosszú távú társadalmi 

és környezeti előnyöket, magas 

színvonalú, tartós munkahelyeket és 

infrastruktúrát  biztosítanak. 

 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az Európai Tanács 2016. június 28-

án arra a következtetésre jutott, hogy „[a]z 

európai beruházási tervnek, és különösen 

az Európai Stratégiai Beruházási Alapnak 

(ESBA) köszönhetően már kézzel fogható 

eredményeket sikerült elérni, továbbá azok 

meghatározó jelentőségűek abból a 

szempontból is, hogy a szűkös 

költségvetési források intelligens 

felhasználása mellett hozzájárulnak a 

magánberuházások mozgósításához.” A 

Bizottság a tervek szerint rövid időn belül 

az ESBA jövőjére vonatkozó javaslatokat 

fog közzétenni, amelyeknek a vizsgálatát 

az Európai Parlamenten és a Tanácson 

belül sürgősséggel kell lefolytatni.” 

(5) Az Európai Tanács 2016. június 28-

án arra a következtetésre jutott, hogy az 

európai beruházási tervnek, és különösen 

az ESBA-nak köszönhetően már kézzel 

fogható eredményeket sikerült elérni. A 

földrajzi és ágazati diverzifikáció 

tekintetében azonban továbbra is 

fennállnak elégtelenségek és 

egyensúlytalanságok. Földrajzi 

szempontból az infrastrukturális és 

innovációs támogatási keret alatt 2016. 

június 30-ig aláírt projektek 63%-a az 

Egyesült Királyságot, Olaszországot és 

Spanyolországot, míg 91%-a az EU15-ök 

tagállamait érintette. Az ESBA kkv-kerete 

alatt aláírt projektek 54%-a 

Olaszországot, Franciaországot és 

Németországot, míg 93%-a az EU15-ök 

tagállamait érintette. Kiemelt figyelmet 

kell szentelni a pénzügyileg gyenge kelet-

európai tagállamoknak, és támogatni kell 

őket abban, hogy jelenlegi beruházási 

nehézségeiket leküzdjék és fokozzák 

versenyképességüket. Figyelembe véve 

ezeket az egyensúlyhiányokat, valamint a 

fennálló pénzügyi feszültségeket, a 

strukturális akadályokat, a szabályozási 

kereteket és a beruházók félelmét a 

kockázatoktól, a Bizottságnak célszerű 

lenne a magánberuházás mozgósítását 

segítő nagyratörő kezdeményezéseket 

tennie és folytatnia a szükséges 

szabályozási átalakítások bevezetését 

annak érdekében, hogy a pénzügyi 

intézmények több infrastrukturális 

projektet vehessenek fel portfólióikba, 

ideértve többek között a kkv-k további 

finanszírozását, ugyanakkor okosan 

felhasználva a szűkös költségvetési 

erőforrásokat. Számításba kell venni 

továbbá, hogy az egyes tagállamok 

strukturális hiányosságai nem kedveznek 

a többi tagállamnak az ESBA 

felhasználását illetően. Ebből az okból 

kifolyólag egyik tagállamnak sem lenne 

szabad az ESBA 10%-ánál többet juttatni. 



 

PE597.734v02-00 8/37 AD\1121585HU.docx 

HU 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az ESBA-t eredetileg hároméves 

időtartamra hozták létre azzal a céllal, 

hogy legalább 315 milliárd EUR-nyi 

beruházást mozgósítson. A sikerére 
tekintettel a Bizottság elkötelezett amellett, 

hogy kétszeresére növelje az ESBA 

időtartamát és pénzügyi kapacitását. Az 

időbeni meghosszabbításra irányuló 

javaslat a jelenlegi többéves keret 

időszakát fedi le és a várakozások szerint 

összesen legalább félbillió EUR-nyi 

beruházást fog biztosítani 2020-ig. Ahhoz, 

hogy az ESBA még ütőképesebbé váljon, 

és megvalósíthassa a beruházások 

megkétszerezésére vonatkozó célt, a 

tagállamoknak is prioritásként kell 

kezelniük az ebben való részvételt. 

(6) A kedvező mutatókra tekintettel a 

Bizottság elkötelezett amellett, hogy 

kétszeresére növelje az ESBA időtartamát 

és pénzügyi kapacitását. Az időbeni 

meghosszabbításra irányuló javaslat a 

jelenlegi többéves keret időszakát fedi le és 

a várakozások szerint összesen legalább 

félbillió EUR-nyi beruházást fog 

biztosítani 2020-ig. Ahhoz, hogy az ESBA 

még ütőképesebbé váljon, és 

megvalósíthassa a beruházások 

megkétszerezésére vonatkozó célt, a 

tagállamoknak is prioritásként kell 

kezelniük az ebben való részvételt. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A meghosszabbított ESBA-nak a 

továbbra is fennálló piaci hiányosságokat 

és nem megfelelő beruházási helyzeteket 

kell kezelnie, és megerősített addicionalitás 

mellett folytatnia kell a magánszektor 

mozgósítását az olyan beruházásokba, 

amelyek döntő fontosságúak Európa 

jövőbeni – többek között a fiatalokat célzó 

– munkahelyteremtése, növekedése és 

versenyképessége szempontjából. Ezek 

magukban foglalják az energiaügy, a 

környezetvédelem és az éghajlat-politika, a 

szociális és a humántőke, valamint az 

ezekhez kapcsolódó infrastruktúra, az 

(8) A meghosszabbított ESBA-nak a 

továbbra is fennálló piaci hiányosságokat 

és nem megfelelő beruházási helyzeteket 

kell kezelnie, és megerősített addicionalitás 

mellett folytatnia kell a magánszektor 

mozgósítását az olyan beruházásokba, 

amelyek döntő fontosságúak Európa 

jövőbeni fenntarthatóan nagy számú 

kiváló humántőkéje, – különösen a 

fiatalokat célzó – minőségimunkahely-

teremtése, növekedése és 

versenyképessége szempontjából, valamint 

a társadalmi kohézió, a társadalmi 

befogadás fokozása és ezáltal az unió 
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egészségügy, a kutatás és innováció, a 

határon átnyúló és fenntartható közlekedés, 

valamint a digitális transzformáció 

területére irányuló beruházásokat. Meg kell 

erősíteni az ESBA által támogatott 

műveletek hozzájárulását az Unió párizsi 

éghajlatváltozási konferencia (COP21) 

keretében meghatározott ambiciózus 

céljainak megvalósításához. Fokozottan 

kell összpontosítani az energiahálózatok 

összekapcsolására irányuló kiemelt 

projektekre és az energiahatékonysági 

projektekre is. Továbbá elkerülendő az 

autópályák ESBA-forrásokból való 

támogatása, hacsak erre a közlekedés 

területén kohéziós országokban, vagy 

legalább egy kohéziós országot magában 

foglaló, határon átnyúló közlekedési 

projektek keretében megvalósítandó 

magánberuházás támogatására van 

szükség. Az egyértelműség érdekében 

kifejezetten rögzíteni kell, hogy a 

mezőgazdaság, a halászat és az akvakultúra 

területén megvalósítandó projektek – bár 

már most is jogosultak – az ESBA-

támogatásra jogosult általános célkitűzések 

közé tartoznak. 

állampolgárai jólétének növelése 

szempontjából. Ezek magukban foglalják 

egyebek mellett az energiaügy, a 

környezetvédelem és az éghajlat-politika, 

valamint az ezekhez kapcsolódó 

infrastruktúra, az egészségügy, a kutatás és 

innováció, a határon átnyúló és 

fenntartható közlekedés, az 

idegenforgalom, valamint a digitális 

transzformáció területére irányuló 

beruházásokat. Meg kell erősíteni az ESBA 

által támogatott műveletek hozzájárulását a 

párizsi éghajlatváltozási konferencia 

(COP21) keretében meghatározott 

ambiciózus uniós célok és az Unió 2050 

stratégiában az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának 80–95%-os csökkentése 

iránt vállalt kötelezettségek 
megvalósításához. Fokozottan kell 

összpontosítani a villamosenergia-

hálózatok összekapcsolására irányuló 

kiemelt projektekre, továbbá az 

energiahatékonysági és a körforgásos 

gazdaságra irányuló projektekre, 

különösen, ha az Unió 

energiabiztonságának javítását vagy a 

magánszemélyek, a helyi közösségek és a 

szövetkezetek aktív bevonását szolgálják. 

Emellett támogatni kell az 

energiahálózatok és a megújuló energia 

előállításának, tárolásának és 

elosztásának korszerűsítését, valamint a 

közlekedésben és az építőiparban az 

alternatív energiaforrások használatát. 

Jelenleg az állapítható meg, hogy az 

ESBA által az energiával, az 

energiahatékonysággal és a megújuló 

energiákkal kapcsolatos projekteknek 

nyújtott széles körű támogatással 

párhuzamosan az EBB ugyanilyen 

mértékben csökkentette az ezen 

ágazatokban megvalósított szokásos 

beruházásait, így sérült az addicionalitás 

elve. Az ESBA keretében finanszírozott 

hiteleknek ki kell egészíteniük a szokásos 

EBB-beruházásokat. Hasonlóképpen a 

digitális szektorban és a digitális 

gazdaságra vonatkozó nagyratörő uniós 

szakpolitika keretén belül új 
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célkitűzéseket kell megállapítani a 

digitális infrastruktúra tekintetében a 

digitális szakadék áthidalása, valamint 

annak biztosítása érdekében, hogy az 

Európai Unió az úgynevezett „dolgok 

internete”, a blokklánc-technológia és a 

kiber- és hálózatbiztonság új korszakában 

világviszonylatban úttörő szerepet töltsön 

be. Ezenkívül az ESBA sikerét biztosító 

egyik tényezőnek az olyan szakpolitikai 

területeknek biztosítandó 

segítségnyújtásnak kell lennie, amelyek az 

ESBA finanszírozása érdekében a 

beruházások jelentős csökkentését 

szenvedték el, mint például a kutatási 

támogatások, különösen az alacsony 

technológiai érettségi szintek esetében. Az 

autópályák ESBA-forrásokból való 

támogatása elkerülendő, hacsak erre a 

közlekedés területén kohéziós 

országokban, vagy legalább egy kohéziós 

országot magában foglaló, határon 

átnyúló közlekedési projektek keretében 

megvalósítandó magánberuházás 

támogatására van szükség. Az 

egyértelműség érdekében kifejezetten 

rögzíteni kell, hogy a mezőgazdaság, a 

halászat és az akvakultúra területén 

megvalósítandó projektek – bár már most 

is jogosultak – az ESBA-támogatásra 

jogosult általános célkitűzések közé 

tartoznak. A fosszilis tüzelőanyagokkal 

kapcsolatos projektek, különösen az 

infrastruktúrák és a nukleáris 

létesítmények ESBA-forrásokból való 

támogatása elkerülendő. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) Fontos kiemelni, hogy az ESBA 

által támogatott különleges tevékenységei 

keretében az EBB szisztematikusan 

alkalmazza a társbefektetőivel való 
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kockázatmegosztási eszközökben való 

részvételt. Ezért fontos, hogy az EBB 

„ötvözés“ (blending) esetén kötelezően, 

vagy más esetekben amikor az 

szükségszerű és célszerű, az említett 

tevékenységek keretében első veszteségi 

garancia formájában működjön közre az 

ESBA-mechanizmus addicionalitásának 

optimalizálása és több magántőke 

mozgósítása érdekében. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8b) Emlékeztetni szükséges arra, hogy 

a technológiai és tudományos verseny 

uralása érdekében a világ összes 

nagyhatalma katonai-ipari komplexumot 

alakított ki. Ezért feltétlenül szükség van 

arra, hogy az Unió ugyanígy járjon el, és 

többek között az ESBA segítségével 

nagyon jelentős pénzeszközöket fordítson 

az uniós védelmi ipar létrehozására, 

amelynek kutatás-fejlesztési erőfeszítései 

jelentős polgári és ennek következtében 

gazdasági hatást fejtenek majd ki. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A projektek kiválasztása során 

erősíteni kell az addicionalitást, mely az 

ESBA egyik kulcsfontosságú jellemzője. 

Konkrétan, csak azok a műveletek lehetnek 

jogosultak ESBA-támogatásra, amelyek 

egyértelműen azonosított piaci 

hiányosságok vagy nem megfelelő 

beruházási helyzetek kezelésére 

irányulnak. A két vagy több tagállamot 

(9) Az egyes projektekben 

rendszeresen értékelni, dokumentálni és 

rögzíteni kell az addicionalitást, mely az 

ESBA egyik kulcsfontosságú jellemzője. 

Az EBB-nek nyilvánosságra kellene 

hoznia a lebontott statisztikai adatokat 

minden finanszírozott projekttel 

kapcsolatban, előzetes és utólagos 

értékelést nyújtva minden egyes projektre 



 

PE597.734v02-00 12/37 AD\1121585HU.docx 

HU 

összekapcsoló, az infrastruktúra és 

innováció ablakba tartozó infrastruktúra-

műveletek, ideértve az e-infrastruktúrát, 

addicionalitást biztosítónak tekintendők, 

tekintettel az ilyen projektekkel járó 

nehézségekre és azok magas uniós 

hozzáadott értékére. 

vonatkozóan, valamint részletes 

magyarázatot azzal kapcsolatban, hogy 

milyen mutatókat és kritériumokat 

használtak a kiválasztáshoz és az 

értékeléshez. Konkrétan, csak azok a 

műveletek lehetnek jogosultak ESBA-

támogatásra, amelyek egyértelműen 

azonosított piaci hiányosságok vagy nem 

megfelelő beruházási helyzetek kezelésére 

irányulnak. Az addicionalitást a 

kedvezményezett származási országához 

vagy a projekt földrajzi rendeltetési 

helyéhez hasonló földrajzi tényezőkkel is 

fokozni kell.  A két vagy több tagállamot – 

különösen ha legalább az egyik tagállam 

kohéziós ország – összekapcsoló, az 

infrastruktúra és innováció ablakba tartozó 

infrastruktúra-műveletek, ideértve az e-

infrastruktúrát, addicionalitást biztosítónak 

tekintendők, tekintettel az ilyen 

projektekkel járó nehézségekre és azok 

magas uniós hozzáadott értékére. Az ESBA 

által támogatott projektek addicionalitást 

biztosítónak tekintendők, ha hosszú távú 

társadalmi és környezeti előnyöket 

generálnak. Tevékenységi jelentést 

kellene készíteni arról, hogy a 

projektekben hogyan és milyen mértékben 

vették figyelembe a szociális és környezeti 

tényezőket. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) Az EBB már számos olyan 

terméket kifejlesztett, amelyek – 

elsősorban kockázatmegosztási eszközök 

révén – elősegítik a társbefektetők közötti 

további kockázatvállalást. Az EBB-nek 

garanciát kellene nyújtania az első 

veszteségre annak érdekében, hogy 

optimalizálni lehessen az ESBA 

addicionalitását, hogy erőteljesebben 

mobilizálni lehessen a magántőkét és 
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hogy fel lehessen gyorsítani a 

beruházásokat, különösen az 

infrastruktúra területén. 

  

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9b) A projektek támogathatóságának, 

jóváhagyásának és kiválasztásának 

átláthatósága alapvető feltétel és annak 

érvényesülnie kell a döntéshozatali 

folyamat irányítási struktúrájában. Az 

irányítóbizottság és a beruházási bizottság 

szerepét még inkább pontosítani kell. A 

kiválasztási eljárás során hozott 

döntéseiknek biztosítaniuk kell az 

addicionalitást, és nyilvánosságra kell 

hozniuk azokat az indokokat, amelyek 

miatt egy projekt elutasításra kerül. 

Következésképpen fontos folyamatosan 

megerősíteni a döntéshozók 

elszámoltathatóságát annak biztosítása 

érdekében, hogy e rendelet esetében ne 

ismétlődjenek meg az (EU) 2015/1017 

rendelet végrehajtásával kapcsolatos 

nehézségek. A Bizottságnak továbbá 

mihamarabb olyan előre meghatározott, 

egyértelmű, objektív és nyilvánosan 

elérhető kritériumokat kell kidolgoznia, 

amelyek csökkentik a jogbizonytalanságot 

és javítják az adópolitikát, különösen 

amikor a beruházási tevékenységekben 

nem együttműködő országokkal és 

területekkel kapcsolatot fenntartó 

szervezetek vesznek részt. Az ESBA alatti 

finanszírozások kamatlábának 

meghatározására az EBB által használt 

módszernek is átláthatónak kell lennie. A 

túlzott országkockázati felárak nem 

szolgálhatnak visszatartó erővel a 

hátrányos helyzetű tagállamok potenciális 

kedvezményezettjei esetében. 
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Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Tekintettel az ESBA-beavatkozás 

hatékonyságát növelő potenciáljukra, 

ösztönözni kell a vissza nem térítendő 

támogatási formákat és/vagy az uniós 

költségvetés olyan pénzügyi eszközeit, 

mint pl. az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz keretében rendelkezésre álló 

eszközöket az EBB csoport által, ideértve 

az ESBA keretében az EBB által vagy más 

beruházók által nyújtott finanszírozással 

ötvöző műveleteket. A forrásötvözés célja 

az uniós kiadások hozzáadott értékének 

növelése magánberuházóktól származó 

további források bevonása révén és annak 

biztosítása, hogy a támogatott projektek 

gazdasági és pénzügyi tekintetben 

életképessé váljanak. 

(10) Tekintettel az ESBA-beavatkozás 

hatékonyságát növelő potenciáljukra, 

ösztönözni kell a vissza nem térítendő 

támogatási formákat és/vagy az uniós 

költségvetés olyan pénzügyi eszközeit, 

mint pl. az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz keretében rendelkezésre álló 

eszközöket az EBB csoport által, ideértve 

az ESBA keretében az EBB által vagy más 

beruházók által nyújtott finanszírozással 

ötvöző műveleteket. A forrásötvözés célja 

az uniós kiadások hozzáadott értékének 

növelése magánberuházóktól származó 

további források bevonása révén és annak 

biztosítása, hogy a támogatott projektek 

gazdasági és pénzügyi tekintetben 

életképessé váljanak. Tekintetbe véve 

ezeknek az eszközöknek a jellegükből 

fakadó összetettségét, az Európai 

Beruházási Tanácsadó Platformnak 

(EBTP) a finanszírozási eszközök 

optimális megválasztásával és a források 

kombinálásával kapcsolatban is 

iránymutatást kell nyújtania. Továbbá az 

EBTP-nek, mivel olyan piacvezérelt 

eszköz, amely különféle piaci 

szektoroknak nyújt beruházási 

tanácsadást, szakértelmét adott esetben a 

konkrét piaci szektorok ismeretére 

szakosodott más tanácsadó szervek 

számára is rendelkezésre kellene 

bocsátania. Az EBTP és más tanácsadó 

szervek közötti további együttműködés 

elengedhetetlen az ESBA sikeréhez, 

különösen azokon a piaci területeken és 

részterületeken, ahol magasabb fokú 

specializációra és mélyebb know-how-ra 

van szükség. 
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Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) Az ESBA teljesítményének mind 

nemzeti, mind regionális szinten történő 

javítása érdekében meg kell erősíteni az 

ESBA-t irányító EBB és a nemzeti 

fejlesztési bankok vagy intézmények 

közötti együttműködést. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Az ESBA kevésbé fejlett régiókban 

és átmeneti régiókban való igénybe 

vételének növelése érdekében ki kell 

bővíteni az ESBA-támogatásra jogosult 

általános célkitűzések körét. 

(11) Az ESBA kevésbé fejlett régiókban 

és átmeneti régiókban való 

igénybevételének növelése érdekében ki 

kell bővíteni az ESBA-támogatásra 

jogosult általános célkitűzések körét, 

biztosítva a projektek kiegyensúlyozott 

megoszlását az egész Unióban, hogy 

valamennyi tagállam hozzáférjen a 

finanszírozáshoz. Annak érdekében, hogy 

– különösen a pénzügyi válság által 

leginkább érintett tagállamok, vagy azon 

régiók esetében, amelyek GDP növekedése 

nem tart lépést az uniós átlaggal – 

hozzájáruljon a gazdasági, társadalmi és 

területi kohézióra, a regionális 

egyenlőtlenségek csökkentésére, a jó 

minőségű munkahelyek számának 

növelésére és a tagállamok 

termelőbázisának kiszélesítésére irányuló 

uniós célkitűzésekhez, az ESBA-

támogatások földrajzi megoszlását a 

földrajzi diverzifikációval és 

koncentrációval kapcsolatos 

iránymutatásokkal összhangban és az 

EBTP szerepének megerősítésével javítani 

kell. Mindezt úgy kell megvalósítani, hogy 

az ESBA piacvezérelt jellege 
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megmaradjon. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) A megvalósítandó további 

beruházások céljából az uniós 

garanciaalapba irányuló, az Unió általános 

költségvetéséből származó hozzájárulás 

részleges finanszírozása érdekében az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (a 

továbbiakban: CEF) rendelkezésre álló 

keretéből átcsoportosításra van szükség az 

1316/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet4 értelmében. . Továbbá, a 

CEF pénzügyi eszközeiből 1 145 797 000 

EUR előirányzatot kell átcsoportosítani a 

CEF vissza nem térítendő támogatásokat 

nyújtó részébe az ESBA-forrásokkal való 

ötvözés megkönnyítése érdekében, vagy 

más érintett – különösen az 

energiahatékonyságot célzó – eszközökbe. 

(14) A megvalósítandó további 

beruházások céljából az uniós 

garanciaalapba irányuló, az Unió általános 

költségvetéséből származó hozzájárulás 

részleges finanszírozása érdekében az 

uniós garanciaalap célértéke megfelelő 

kiigazításának lehetővé kell tennie a 

finanszírozás szükséges növelését az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (a 

továbbiakban: CEF) és a Horizont 2020 

rendelkezésre álló kerete szűkös 

forrásainak további csökkentése nélkül, az 

1316/2013/EU4 és az 1291/2013/EU5 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 

értelmében, a Bizottság által végzett 

értékelésben ismertetettek szerint. 

Továbbá, a CEF pénzügyi eszközeiből 1 

145 797 000 EUR előirányzatot kell 

átcsoportosítani a CEF vissza nem 

térítendő támogatásokat nyújtó részébe az 

ESBA-forrásokkal való ötvözés 

megkönnyítése érdekében, vagy más 

érintett – különösen az 

energiahatékonyságot célzó – eszközökbe. 

__________________ __________________ 

4Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 11-i 1316/2013/EU rendelete az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet 

módosításáról és a 680/2007/EK és 

67/2010/EK rendelet hatályon kívül 

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

o.). 

4Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 11-i 1316/2013/EU rendelete az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet 

módosításáról és a 680/2007/EK és 

67/2010/EK rendelet hatályon kívül 

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

o.). 

 4aAz Európai Parlament és a Tanács 

2013. december 11-i 1291/2013/EU 

rendelete a „Horizont 2020” kutatási és 

innovációs keretprogram (2014–2020) 
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létrehozásáról és az 1982/2006/EK 

határozat hatályon kívül helyezéséről 

(EGT vonatkozású szöveg) (HL L 347., 

2013.12.20., 104. o.). 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) AZ ESBA által támogatott 

beruházások keretében szerzett 

tapasztalatok alapján a megfelelő szintű 

védelem biztosítása érdekében a 

garancialap célösszegének el kell érnie a 

teljes uniós garanciakötelezettségek 35%-

át. 

(15) AZ ESBA által támogatott 

beruházások keretében szerzett 

tapasztalatok alapján a megfelelő szintű 

védelem biztosítása érdekében a 

garancialap célösszegének el kell érnie a 

teljes uniós garanciakötelezettségek 32%-

át. 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15a) Igen fontos felmérni, hogy a 

Stabilitási és Növekedési Paktum szigorú 

végrehajtása egyes tagállamok elé – 

különösen azok elé, amelyek jobban 

megszenvedték a közelmúltbeli pénzügyi 

válságot – akadályt gördít-e és mennyiben 

abban, hogy az ESBA-ban közvetlenül 

vagy közvetve – állami finanszírozással 

járulva hozzá az egyes projektekhez és 

befektetési platformokhoz – részt 

vegyenek. Rendkívül fontos azt is 

megvizsgálni, hogy ha a tagállamok, 

valamint a regionális és helyi 

önkormányzatok közvetlen vagy közvetett 

hozzájárulásait a Stabilitási és Növekedési 

Paktum keretében „egyszeri” 

hozzájárulásnak tekintjük, az javítja-e a 

foglalkoztatást és a növekedést. Ezek a 

lépések segítenék a tagállamokat a 

szükséges reformok bevezetésében, melyek 
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elengedhetetlenül fontosak a helyi 

gazdaságok növekedésének 

stabilizálásához. 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15b) Kiemelendő, hogy az ESBA olyan 

pénzügyi eszköz, amelyet azzal a céllal 

hoztak létre, hogy hozzáadott értéket 

kölcsönözzön az esb-alapokhoz, a 

Kohéziós Alaphoz és a CEF-hez hasonló, 

már létező pénzügyi eszközöknek és nem 

azért, hogy versenyezzen azokkal. Ezen 

túlmenően, amennyiben az ESBA-t a 

jelenlegi többéves pénzügyi kereten túl is 

működtetni kívánjuk, az 1291/2013/EU 

rendeletben már meghatározottaktól 

eltérő, alternatív finanszírozási forrásokat 

kell keresni,  tekintettel az Európa 

tudományos, kutatási és felfedezési 

területen betöltött globális vezető szerepét 

érintő kihívásokra. Ezért az ESBA-nak 

nem kellene – akár részben – átvennie a 

meglévő kohéziós és strukturális alapok és 

a kapcsolódó eszközök szerepét, vagy azok 

jelentőségét megkérdőjeleznie, illetve 

kisebbítenie. 

 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Az ESBA keretében történő kkv-

finanszírozás iránti rendkívüli – várhatóan 

fennmaradó – piaci kereslettel 

összefüggésben bővíteni kell az ESBA 

kkv-ablakát. Kiemelt figyelmet kell 

szentelni a szociális vállalkozásoknak, 

többek között új eszközök kidolgozása és 

(16) Az ESBA keretében történő kkv-

finanszírozás iránti rendkívüli piaci 

kereslettel összefüggésben további 

forrásokkal kell bővíteni az ESBA kkv-

ablakát, valamint a tanácsadó platform 

kkv-kkal kapcsolatos támogatási 

kapacitásait. A szociális vállalkozásokra 
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bevezetése révén. különös figyelmet kell fordítani. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Az EBB-nek és az EBA-nak 

biztosítaniuk kell a végső 

kedvezményezettek – így a kkv-k – létező 

ESBA-támogatásokról való tájékoztatását, 

ezáltal növelve az (EU) 2015/1017 rendelet 

szerinti uniós garancia láthatóságát. 

(17) Az EBB-nek és az EBA-nak 

biztosítaniuk kell a végső 

kedvezményezettek – így az induló 

vállalkozások és a kkv-k – létező ESBA-

támogatásokról való tájékoztatását, ezáltal 

növelve az (EU) 2015/1017 rendelet 

szerinti uniós garancia láthatóságát. Az 

ESBA logóját jól láthatóan el kell 

helyezni a finanszírozási 

megállapodásban, különösen a kkv-k 

esetében, az ESBA mint uniós 

kezdeményezés láthatóságának fokozása 

érdekében.  

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) Javítani kell az Európai Beruházási 

Tanácsadó Platformot (a továbbiakban: 

EBTP), amelynek azokra az igényekre kell 

fókuszálnia, amelyek a jelenlegi keretek 

között nincsenek megfelelően lefedve. 

Kiemelt figyelmet kell szentelnie a két 

vagy több tagállamot átfogó projektek és a 

COP21 célkitűzések megvalósításához 

hozzájáruló projektek előkészítésének. 

Függetlenül attól a célkitűzésétől, hogy az 

EBB és a Bizottság meglévő tanácsadó 

szolgálataira építve központi technikai 

tanácsadó platformként szolgáljon az 

Unión belüli projektfinanszírozás számára, 

az EBTP-nek aktívan hozzá kell járulnia az 

ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs 

céljához is és ahol az szükséges, segítséget 

(21) A hozzáférhetőség és az 

átláthatóság fokozásával javítani kell az 

Európai Beruházási Tanácsadó Platformot 

(a továbbiakban: EBTP), amelynek azokra 

az igényekre kell fókuszálnia, amelyek a 

jelenlegi keretek között nincsenek 

megfelelően lefedve. Kiemelt figyelmet 

kell szentelnie a két vagy több tagállamot 

átfogó, vagy határmenti régiókban zajló, 

valódi addicionalitást biztosító projektek 

és a COP21 célkitűzések megvalósításához 

hozzájáruló projektek előkészítésének. 

Függetlenül attól a célkitűzésétől, hogy az 

EBB és a Bizottság meglévő tanácsadó 

szolgálataira építve központi technikai 

tanácsadó platformként szolgáljon az 

Unión belüli projektfinanszírozás számára, 
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kell nyújtania az EBB-nek a projektek 

kezdeményezéséhez. Ezen kívül aktívan 

hozzá kell járulnia beruházási platformok 

létrehozásához, és tanácsot kell adnia más 

uniós finanszírozási források ESBA-

támogatással való ötvözésével 

kapcsolatban. 

az EBTP-nek aktívan hozzá kell járulnia az 

ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs 

céljához is és ahol az szükséges, segítséget 

kell nyújtania az EBB-nek a projektek 

kezdeményezéséhez és egybefogásához, 

megerősítve a korlátozott kapacitású, ám 

magas beruházási potenciállal rendelkező 

országokban való helyi jelenlétét. Meg 

kell növelni a finanszírozást, hogy az 

EBTP olyan hivatalokat hozhasson létre, 

amelyek decentralizált regionális 

technikai támogatási csomópontokként 

működnének, valamint azt biztosítandó, 

hogy a tájékoztató anyagok a tagállamok 

minden nyelvén rendelkezésre álljanak. 

Figyelembe kell vennie egyben a 

tagállami sajátosságokat is, ideértve a 

pénzügyi piacok érettségét, az összetett 

pénzügyi eszközök alkalmazása terén 

rendelkezésre álló korlátozott 

tapasztalatot, valamint a projektek 

kidolgozásával és végrehajtásával 

kapcsolatos egyedi akadályokat. 
Ezenkívül aktívan együtt kell működnie a 

meglévő nemzeti fejlesztési bankokkal 

vagy intézményekkel, és össze kell 

dolgoznia a Bizottsággal, annak 

megkönnyítése érdekében, hogy a 

tagállamok nemzeti fejlesztési bankokat, 

valamint ágazati, tematikus vagy 

regionális beruházási platformokat 

hozhassanak létre, és tanácsot kell adnia 

más uniós finanszírozási források ESBA-

támogatással való ötvözésével 

kapcsolatban, illetve tájékoztatnia kell az 

említett alapok által tiszteletben tartandó 

vonatkozó támogatási feltételekről. 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21a) Kedvezően értékelendő a 

lehetőség, hogy az ESBA keretében 

bizonyos finanszírozásokat a támogatott 

projektekben való részvétel formájában 
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biztosítsanak. Egyes finanszírozások 

ebben a formában biztosításának 

lehetőségére való tekintettel, helyénvaló 

ezt a rendszert a finanszírozásra pályázó 

állami projektekbe is integrálni. 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) Az 1316/2013/EU rendeletet és az 

(EU) 2015/1017 rendeletet ennek 

megfelelően módosítani kell, 

(22) Az (EU) 2015/1017 rendeletet ezért 

ennek megfelelően módosítani kell, 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2015/1017/EU rendelet 

5 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A piaci hiányosságok vagy nem megfelelő 

beruházási helyzetek hatékonyabb kezelése 

érdekében az EBB ESBA által támogatott 

különleges tevékenységeinek olyan 

jellemzőkkel kell rendelkeznie, mint 

alárendeltség, kockázatmegosztási 

eszközökben való részvétel, meghatározott 

kockázatoknak való kitettség vagy egyéb 

azonosítható szempontok a II. 

mellékletben foglaltak szerint. 

Az EBB ESBA által támogatott 

különleges tevékenységeinek jobban meg 

kell oldaniuk a gazdasági és pénzügyi 

eredménytelenséget, a piaci 

hiányosságokat és a meg nem felelő 

beruházási helyzeteket (köztük a 

tagállamok beruházási kapacitását illető 

egyenetlenségeket és az eltérő kockázati 

díjakat), a további források bevonásával 

kapcsolatos feszültségeket, a gyenge 

beruházási multiplikátorokat, az összetett 

multinacionális és határokon átnyúló 

projekteket, és a kockázatvállalás hiányát 

– különösen a kutatás, innováció és új 

technológiák terén, valamint az új és 

hagyományos infrastruktúrák terén. 

 Ennek érdekében ezeknek a különleges 

tevékenységeinek olyan jellemzőkkel kell 

rendelkeznie, mint alárendeltség, 

kockázatmegosztási eszközökben való 

részvétel, valamint első veszteségre szóló 

garanciák – az ESBA uniós és/vagy 
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nemzeti költségvetési forrásokkal való 

ötvözése esetében –, határokon átnyúló 

jelleg és meghatározott kockázatoknak 

való kitettség vagy egyéb azonosítható 

szempontok a II. mellékletben foglaltak 

szerint. Az ESBA-nak maximalizálnia kell 

a projektek számát és a végső 

kedvezményezettek számát, illetve a 

potenciális tőkeáttételi hatást. 

Az ESBA olyan EBB-projekteket is 

támogathat, amelyek kockázata 

alacsonyabb, mint az EBB különleges 

tevékenységeire vonatkozó minimális 

kockázat, amennyiben az e bekezdés első 

albekezdésében meghatározott 

addicionalitás biztosítása érdekében 

szükség van az uniós garancia 

igénybevételére. 

Az ESBA nem támogathat olyan EBB-

projekteket, amelyek kockázata 

alacsonyabb, mint az EBB különleges 

tevékenységeire vonatkozó minimális 

kockázat, kivéve, ha az e bekezdés első 

albekezdésében meghatározottak szerint 

az addicionalitás biztosítása érdekében 

szükség van az uniós garancia 

igénybevételére, feltéve hogy az említett 

projektek nem finanszírozhatók 

megfelelőbb feltételekkel más 

finanszírozási forrásokból. 

A két vagy több tagállamot összekapcsoló 

fizikai infrastruktúrára irányuló, illetve 

fizikai infrastruktúra vagy fizikai 

infrastruktúrához kapcsolódó 

szolgáltatások egy tagállamról legalább 

egy vagy annál több tagállamra való 

kiterjesztésére irányuló, ESBA által 

támogatott projektek is addicionalitást 

biztosítónak tekintendők.; 

Az ESBA támogathat két vagy több 

tagállamot összekapcsoló fizikai 

infrastruktúrára irányuló, illetve fizikai 

infrastruktúra vagy fizikai 

infrastruktúrához kapcsolódó 

szolgáltatások egy tagállamról legalább 

egy vagy annál több tagállamra való 

kiterjesztésére irányuló projekteket, 

amennyiben ezek addicionalitást 

biztosítanak. 

 Az addicionalitást a projekt innovatív 

jellegéhez és hosszú távú társadalmi és 

környezeti előnyeihez, továbbá 

potenciálisan hosszabb távú és magasabb 

kockázatú finanszírozási igényeihez is kell 

kötni. 

 Az olyan ágazatokhoz való jobb eljutás 

érdekében, ahol a finanszírozási igényt a 

magánpiac nem tudja kellően teljesíteni, 

és ahol a műveletek jellege és mérete és a 

hitelkövetelmények nem teszik lehetővé a 

klasszikus EBB-tevékenységek útján 

történő finanszírozáshoz való hozzáférést, 

az ESBA ágazatspecifikus pénzügyi 

mechanizmusokat is támogat, különösen a 

kulturális és a kreatív iparágak esetében, 
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egyéb uniós keretprogramok – úgymint a 

Kreatív Európa programon belüli 

garanciaeszköz – értelmében, az említett 

mechanizmusok kiegészítését és az 

időszak elejére való ütemezését célzó 

garanciák nyújtása útján. 

 Ezen túlmenően, amennyiben az ESBA-t 

más alapokkal, úgymint a CEF-fel, a 

Horizont 2020-szal és az európai 

strukturális és beruházási alapokkal 

ötvözik, alkalmazni kell az addicionalitási 

kritériumot, és az ESBA-nak a 

legmagasabb kockázatrészletet kell 

finanszíroznia. Ugyanakkor az ESBA 

révén történő finanszírozás nem 

helyettesítheti az olyan uniós 

finanszírozási forrásokból származó 

támogatást, mint az esb-alapok, a CEF és 

a Horizont 2020. 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új) 

2015/1017/EU rendelet 

5 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az 5. cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(2a) Evégett, és annak biztosításáért, 

hogy az addicionalitási kritérium ne 

pusztán pénzügyi vagy kockázati 

változókat tartalmazzon, az ESBA felméri 

minden támogatott projekt 

környezetvédelmi és társadalmi 

teljesítményét.” 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új) 

2015/1017/EU rendelet 

6 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A 6. cikk (1) bekezdése a következő 

albekezdéssel egészül ki: 

 „A beruházási bizottság felel annak 

biztosításáért, hogy az uniós garancia alá 

tartozó projektek összességében Unió-

szerte előmozdítsák az európai társadalmi 

és regionális kohéziót.” 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – -i alpont (új) 

2015/1017/EU rendelet 

7 cikk – 8 bekezdés – d pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -i.  A d) pont helyébe a következő 

szöveg lép: 

„d)  információs és kommunikációs 

technológiai infrastruktúrák; 

„d) információs, kiberbiztonsági, hálózati, 

blokklánc- és kommunikációs technológiai 

infrastruktúrák;” 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – -i a alpont (új) 

2015/1017/EU rendelet 

7 cikk – 8 bekezdés – f pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 ia. Az f) pont helyébe a következő 

szöveg lép: 

„f)  oktatás és képzés; „f) humántőke-fejlesztés, oktatás és 

képzés;” 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – --ii alpont (új) 



 

AD\1121585HU.docx 25/37 PE597.734v02-00 

 HU 

2015/1017/EU rendelet 

7 cikk – 8 bekezdés– h pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -ii. A h) pont helyébe a következő 

szöveg lép: 

„h) kkv-k;” „h) induló vállalkozások és kkv-k;” 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – ii a alpont (új) 

2015/1017/EU rendelet 

7 cikk – 8 bekezdés – 1 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iia. A melléklet a következő ponttal 

egészül ki: 

 la) védelem;” 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – d pont 

2015/1017/EU rendelet 

 7 cikk – 12 bekezdés – 2 albekezdés – második mondat 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

Az uniós garancia igénybevételét 

jóváhagyó határozatokat nyilvánosságra 

kell hozni, és hozzáférhetővé kell tenni, 

különös tekintettel az addicionalitás 

kritériumának való megfelelésre. A 

nyilvánosságra hozott határozat nem 

tartalmazhat bizalmas üzleti adatokat. 

Döntésének meghozatalában a beruházási 

bizottságot az EBB által rendelkezésre 

bocsátott dokumentáció segíti.; 

„Az uniós garancia igénybevételét 

jóváhagyó határozatokat nyilvánosságra 

kell hozni és részletes jegyzőkönyvekkel 

együtt hozzáférhetővé kell tenni, és 

tartalmazniuk kell a határozat indoklását, 

különös tekintettel az addicionalitás 

kritériumának való megfelelésre. 

Javaslatában a beruházási bizottság 

nagyobb súlyt helyez a foglalkoztatásra és 

a fenntarthatóságra.  A kiadványok nem 

tartalmazhatnak bizalmas üzleti adatokat. 
Döntésének meghozatalában a beruházási 

bizottságot az EBB által rendelkezésre 

bocsátott dokumentáció segíti. Az ESBA 

keretében jóváhagyott egyes projektek 



 

PE597.734v02-00 26/37 AD\1121585HU.docx 

HU 

addicionalitását az irányítóbizottságnak 

megalapozott és ellenőrizhető módon 

indokolnia kell. Az egyéni projektek 

addicionalitásának értékelését részletezni 

kell, különösen – az ESBA által 

megoldani kívánt – piaci hiányosság 

kezelése tekintetében.” 

 Az eredménytábla az egyes ESBA-

projekteket rangsoroló eszközként 

működik, és az uniós garancia 

felhasználását kérelmező projektek 

értékelését követően nyilvánosan is 

elérhető. A beruházási bizottság az 

eredménytábla segítségével biztosítja 

továbbá az uniós garancia potenciális és 

tényleges felhasználásának független és 

átlátható értékelését, valamint előnyben 

részesíti az uniós garancia felhasználását 

oly módon, hogy azt a magasabb 

pontszámot elérő, nagyobb hozzáadott 

értékkel rendelkező műveletekre fordítsák. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – - a pont (új) 

2015/1017/EU rendelet 

9 cikk – 2 bekezdés – e pont – i a – i c alpont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) A 9. cikk (2) bekezdése a következő 

albekezdéssel egészül ki: 

 „(ia) blokklánc-technológia; 

 (ib) a dolgok internete; 

 (ic) kiberbiztonsági és hálózatvédelmi 

infrastruktúra.” 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – -a a pont (új) 

2015/1017/EU rendelet 

9 cikk – 2 bekezdés – i a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) A (2) bekezdés a következő ponttal 

egészül ki: 

 „(ia) a védelmi ágazatra vonatkozó 

uniós kezdeményezésekhez nyújtott 

támogatás, különösen az alábbiak révén:  

 i. uniós szintű kutatás és fejlesztés; 

 ii. az Unió védelmi képességeinek 

fejlesztése; 

 iii. a védelem területén működő kkv-k 

és közepes piaci tőkeértékű cégek;” 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont 

2015/1017/EU rendelet 

9 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az EBB biztosítja, hogy az infrastruktúra 

és innováció ablak keretében nyújtott 

ESBA-finanszírozás legalább 40 %-a 

olyan projekteket támogat, amelyek 

komponensei hozzájárulnak az éghajlat-

politikához, a COP21 keretében tett 

vállalásoknak megfelelően. Az 

irányítóbizottság ezzel kapcsolatban 

részletes iránymutatást nyújt; 

Az ESBA irányítóbizottsága és a 

beruházási bizottság biztosítja, hogy 

minden egyes támogatott projekt 

megfeleljen az ebben a rendeletben 

meghatározott kritériumoknak, és hogy 

mindenik hozzájáruljon az Unió éghajlati 

célkitűzéseinek végrehajtásához és segítse 

a fenntarthatóságra való áttérését. Az 

infrastruktúra és innováció ablak keretében 

nyújtott ESBA-finanszírozás legalább 

40%-át olyan projektekre kell 

elkülöníteni, amelyek közvetlenül teljesítik 

a COP21 keretében tett vállalásokat, 

akárcsak az üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátásának 80–95%-kal való 

csökkentéséről szóló EU2050-es 

kötelezettségvállalásokat. Ezen túlmenően 

az ESBA-finanszírozás legalább 20%-ával 

energiahatékonysági projekteket kell 

támogatni, prioritásként kezelve az 

építőipari ágazat kis volumenű, innovatív 

projektjeit, különös tekintettel a 

társadalmi egyenlőtlenségek 
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felszámolására és az energiaszegénység 

elleni küzdelemre irányuló projektekre. A 

kkv-knak és a közepes piaci tőkeértékű 

vállalatoknak nyújtott ESBA-

finanszírozást ebbe nem kell beszámítani. 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d a pont (új) 

2015/1017/EU rendelet 

9 cikk – 7 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A rugalmasságra vonatkozó szabályok és 

a stabilitási és növekedési paktum 

végrehajtása a paktum prevenciós 

ágában, és különösen annak korrekciós 

ágában nem korlátozhatják a tagállamok 

ESBA-ban való részvételét. Ezért az 

ESBA munkahelyteremtésre és 

növekedésfokozásra való célkitűzésének 

előmozdítása érdekében, amikor a 

tagállamok és a regionális és helyi 

hatóságok az ESBA által finanszírozott 

egyes projekteket társfinanszíroznak, 

részvételük a Stabilitási és Növekedési 

Paktum szerinti egyszeri intézkedésnek 

minősül.  

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont 

2015/1017/EU rendelet 

2 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A garanciaalap (2) bekezdésben 

említett forrásait arra kell felhasználni, 

hogy a garanciaalap olyan megfelelő 

szintet (a továbbiakban: célösszeg) érjen el, 

amely tükrözi az uniós 

garanciakötelezettség teljes összegét. A 

célösszeget a teljes uniós 

(5) A garanciaalap (2) bekezdésben 

említett forrásait arra kell felhasználni, 

hogy a garanciaalap olyan megfelelő 

szintet (a továbbiakban: célösszeg) érjen el, 

amely tükrözi az uniós 

garanciakötelezettség teljes összegét. A 

célösszeget a teljes uniós 
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garanciakötelezettség 35 %-ában kell 

meghatározni.; 

garanciakötelezettség 32%-ában kell 

meghatározni.”; 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont – ii alpont 

2015/1017/EU rendelet 

14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – második mondat  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az EBTP-nek támogatnia kell továbbá 

éghajlat-politikai projektek, a körforgásos 

gazdaságot előmozdító projektek vagy 

komponenseik előkészítését, különösen a 

COP21 összefüggésében, továbbá a 

digitális szektort előmozdító projektek, 

valamint az 5. cikk (1) bekezdésének 

ötödik albekezdésében említett projektek 

előkészítését.; 

„Az EBTP-nek támogatnia kell továbbá 

éghajlat-politikai projektek, a körforgásos 

gazdaságot előmozdító projektek vagy 

komponenseik előkészítését, különösen a 

COP21 összefüggésében, továbbá 

nagyratörő, határon átnyúló projektek, a 

digitális és a távközlési szektort előmozdító 

kutatási és innovációs projektek, valamint 

az 5. cikk (1) bekezdésének ötödik 

albekezdésében említett projektek 

előkészítését; 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – i alpont 

2015/1017/EU rendelet 

14 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a helyi ismeretekre való építés az 

ESBA által nyújtott támogatás Unió-szerte 

történő előmozdítása érdekében és ahol 

lehetséges, a II. melléklet 8. szakaszában 

említett, az ESBA ágazati és földrajzi 

diverzifikációs céljához való hozzájárulás 

az EBB-nek a műveletek 

kezdeményezéséhez történő 

segítségnyújtás révén; 

c) a helyi és regionális ismeretekre 

való építés az ESBA által nyújtott 

támogatás Unió-szerte történő 

előmozdítása érdekében és a II. melléklet 

8. szakaszában említett, az ESBA ágazati 

és földrajzi diverzifikációs céljához való 

hozzájárulás az EBB-nek és a 

projektgazdáknak a műveletek 

kezdeményezéséhez és összevonásához 

történő segítségnyújtás révén; 
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Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – ii alpont 

2015/1017/EU rendelet 

14 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) proaktív támogatás nyújtása 

beruházási platformok létrehozásához;”; 

e) proaktív támogatás nyújtása 

beruházási platformok létrehozásához, 

amikor erre szükség van; A beruházási 

platformok eszköze elengedhetetlen a 

piaci hiányosságok kezelése során, 

különösen több tematikus vagy regionális 

projekt, illetve a határokon átnyúló 

projektek finanszírozásakor. Minthogy az 

Unióban a beruházási platformok 

létrehozása nem a piac tényleges 

igényeinek megfelelően történik, továbbra 

is oda kell figyelni a beruházási 

platformok hatáskörének kibővítésére és 

használatára, hogy lehetővé váljon a 

kisebb projektek hatékony összevonása; 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – iii alpont 

2015/1017/EU rendelet 

14 cikk – 2 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) tanácsadás más uniós finanszírozási 

források (mint pl. az európai strukturális és 

beruházási alapok, a Horizont 2020 és az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) 

ESBA-támogatással való ötvözésével 

kapcsolatban.; 

f) tanácsadás olyan, más uniós 

finanszírozási források, mint pl. az európai 

strukturális és beruházási alapok, a 

Horizont 2020 (többek között az Európai 

Innovációs és Technológiai Intézet) és az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) 

ESBA-támogatással való ötvözésével 

kapcsolatban, ezáltal elősegítve a 

különféle uniós források optimális 

kombinálását. Mindennek az „új pénzek” 

vagy a kihasználatlan tőke beáramlását és 

mobilizálását akadályozó fékek 

létrehozása nélkül kell történnie; 
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Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – iii a alpont (új) 

2015/1017/EU rendelet 

14 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iiia. A melléklet a következő ponttal 

egészül ki: 

„ „fa) tanácsadás és technikai 

segítségnyújtás kettő vagy több tagállamot 

érintő projektekben és a régióközi, több 

régiót érintő, nemzetközi vagy határokon 

átnyúló projekteket szolgáló és adott 

esetben más uniós finanszírozási 

forrásokat, például az európai strukturális 

és beruházási alapokat (köztük az európai 

területi együttműködéshez tartozó 

alapokat) kombináló különleges célú vagy 

egyéb pénzügyi gazdasági egységek 

létrehozásának támogatása. 

Tanácsadásban kell részesíteni a 

multinacionális, régióközi, több régiót 

érintő és határokon átnyúló projekteket is, 

a más uniós finanszírozási források 

(köztük az uniós területi 

együttműködéshez tartozó alapok) 

lehetséges kombinálásáról is;” 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – iii b alpont (új) 

2015/1017/EU rendelet 

14 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iiib. A melléklet a következő ponttal 

egészül ki: 

 „fb) további támogatás nyújtása azon 

tagállamoknak, amelyek pénzügyi és 

tőkepiacait a közelmúltbeli pénzügyi 

válság súlyosan meggyengítette, és 

amelyek ennél fogva jelentős beruházási 

hézagokkal szembesülnek olyan stratégiai 

ágazatokban, melyek előmozdítanák a 

tagállamok hosszú távú versenyelőnyét, 

ideértve a kockázatos és kevésbé fejlett 

kutatási és innovációs projekteket is. 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – c pont 

2015/1017/EU rendelet 

14 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az (1) bekezdésben említett 

célkitűzés megvalósítása és a helyi szintű 

tanácsadási segítség nyújtásának 

megkönnyítése érdekében az EBTP-nek 

törekednie kell az EBB, a Bizottság, a 

nemzeti fejlesztési bankok vagy 

intézmények, valamint az európai 

strukturális és beruházási alapok irányító 

hatóságai szakértelmének felhasználására. 

(5) Az (1) bekezdésben említett 

célkitűzés megvalósítása és a helyi szintű 

tanácsadási segítség nyújtásának 

megkönnyítése érdekében az EBTP-nek 

törekednie kell a Bizottság, a nemzeti 

fejlesztési bankok vagy intézmények, 

valamint az európai strukturális és 

beruházási alapok irányító hatóságai 

szakértelmének felhasználására és a velük 

való együttműködésre. 

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – d a pont (új) 

2015/1017/EU rendelet 

14 cikk – 7 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 da) A (7) bekezdés helyébe a következő 
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szöveg lép: 

„(7) Az EBTP által nyújtott 

szolgáltatások ellenében az Unió a 2020. 

december 31-ig tartó időszakban évente 

legfeljebb 20 000 000 EUR összeggel 

hozzájárul az EBTP műveletei 

költségeinek fedezéséhez az EBTP által a 

(2) bekezdés szerint nyújtott azon 

szolgáltatásokért, amelyek kiegészítik a 

más uniós programok keretén belül 

igénybe vehető szolgáltatásokat, 

amennyiben e költségeket a (4) 

bekezdésben említett díjakból származó 

fennmaradó összeg nem fedezi.”; 

„(7) Az EBTP által nyújtott 

szolgáltatások ellenében az Unió a 2020. 

december 31-ig tartó időszakban a 

szükséges összeggel és évente legalább 

20 000 000 EUR-val hozzájárul az EBTP 

műveleti költségeinek fedezéséhez az 

EBTP kibővített feladatainak ellátása és 

az általa a (2) bekezdés szerint nyújtott 

azon szolgáltatások intenzitásának 

növelése érdekében, amelyek kiegészítik a 

más uniós programok keretén belül 

igénybe vehető szolgáltatásokat, 

amennyiben e költségeket a (4) 

bekezdésben említett díjakból származó 

fennmaradó összeg nem fedezi.”; 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – b pont 

2015/1017/EU rendelet 

18 cikk – 7 és 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) A (7) és a (8) bekezdést el kell 

hagyni.; 

törölve 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont 

2015/1017/EU rendelet 

19 cikk – 1 a bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az EBB és az EBA köteles tájékoztatni a 

végső kedvezményezetteket, így a kkv-kat 

is, a létező ESBA-támogatásokról, vagy a 

pénzügyi közvetítőket ilyen tájékoztatásra 

kötelezik.; 

Az EBB és az EBA köteles tájékoztatni 

vagy a pénzügyi közvetítőket kötelezi, 

hogy tájékoztassák a végső 

kedvezményezetteket, így a kkv-kat is az 

ESBA-támogatások létezéséről, és az 

említett tájékoztatásnak különösen kkv-k 

esetében a finanszírozási 

megállapodásban és az ESBA-támogatást 



 

PE597.734v02-00 34/37 AD\1121585HU.docx 

HU 

magában foglaló valamennyi 

szerződésben jól látható helyen kell 

szerepelnie, ezáltal felkeltve a figyelmet és 

növelve a láthatóságot; 

 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont 

2015/1017/EU rendelet 

22 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság ezzel kapcsolatban, 

amennyiben szükséges, részletes 

iránymutatást nyújt.; 

A Bizottság ezzel kapcsolatban, 

amennyiben szükséges, részletes 

iránymutatást nyújt. A Bizottság továbbá 

felel az irányadó kritériumok és 

fogalommeghatározások kidolgozásáért az 

adóügyi kormányzással kapcsolatos ügyek 

átláthatóságának biztosítása érdekében. 

Ezen túlmenően a Bizottság éves jelentést 

készít, amelyben szakpolitikai területek 

szerint részletesen felsorolja mindazon 

projekteket, amelyek az ESBA-alapon 

keresztül uniós támogatásban részesültek, 

az egyes források hozzájárulásának teljes 

összegével és a kockázati profilokkal 

együtt. Ugyanakkor az EBB a 

finanszírozási és beruházási műveletei 

során a pénzügyi rendszereknek a 

pénzmosás, valamint a terrorizmus 

finanszírozása céljára való 

felhasználásának megelőzéséről szóló 

uniós jogban előírt elveket és normákat 

alkalmazza, többek között azon 

követelményt, hogy adott esetben ésszerű 

intézkedéseket kell hozni a tényleges 

tulajdonos személyazonosságának a 

megállapítására. 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

1316/2013/EU rendelet 

5 cikk – 1 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) távközlési ágazat: 1 091 602 000 

EUR; 

b) távközlési ágazat: 1 141 602 000 

EUR; 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

1316/2013/EU rendelet 

5 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) energetikai ágazat: 5 005 075 000 

EUR; 

c) energetikai ágazat: 5 350 075 000 

EUR; 
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