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MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági 
és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságokat, hogy vegyék figyelembe az alábbi 
módosításokat:

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. A járvány 
megfékezésére irányuló szükséges 
intézkedések következtében a gazdasági 
tevékenység jelentősen visszaesett az EU-
ban. Az uniós GDP csökkenése 2020-ban 
várhatóan 8,3% körüli lesz, ami sokkal 
nagyobb mértékű a 2009-es pénzügyi 
válság idején tapasztaltnál. Azonban a 
makrogazdasági sokk intenzitását még 
nem lehet pontosan meghatározni. 
Emellett a Covid19-világjárvány 
egyenetlenül fejti ki hatását Európában, 
és bizonyos régiókat keményebben sújt, 
növelve ezzel a piac nem megfelelő 
működésével kapcsolatos várakozásokat 
ezeken a területeken, valamint bizonyos 
iparágakban, amelyeknek óriási hatása 
van a növekedésre és a foglalkoztatásra. 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. 
Emellett a Covid19-világjárvány 
nyilvánvalóvá tette, hogy az üzleti 
modellek hagyományos értékteremtési és 
értékátadási funkciói nagyon gyengék, és 
hogy az Unió jövőbeli globális vezető 
szerepe szempontjából stratégiai prioritás 
a fenntartható és digitalizált termelési 
paradigmára való átállás. Ezeket a 
hiányosságokat kezelni kell – különösen a 
kis- és középvállalkozások (kkv-k), a 
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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.

startup-ökoszisztémák és a 
mikrovállalkozások esetében – az uniós 
veszélyhelyzet-reagálás, valamint az egész 
gazdaság rezilienciájának javítása 
érdekében, többek között a gazdaság 
digitalizálása, a kohézió és a 
fenntarthatóság révén, ugyanakkor a 
vonatkozó szabályokkal összhangban meg 
kell őrizni a verseny és a kereskedelem 
nyitottságát. A becslések szerint a 
beruházási tevékenység jelentős mértékben 
szűkült. Az Unióban a beruházások GDP-
hez viszonyított aránya – noha javult – már 
a világjárvány előtt elmaradt az erőteljes 
gazdaságélénkülés során elvárható szinttől, 
és nem volt elegendő a 2009-es válságot 
követő több éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések a technológiai változás és a 
globális versenyképesség fényében nem 
felelnek meg az Unió – többek között az 
innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára, a kkv-kra és az induló 
vállalkozásokra 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 annak 
érdekében, hogy megvalósíthatók 
legyenek az Unió szakpolitikai 
célkitűzései, valamint támogatást kapjon a 
gyors, inkluzív, fenntartható és megfelelő 
gazdasági helyreállítás, támogatni kell 
azokat az egyébként nehezen 
finanszírozható projekteket, amelyek az 
uniós polgárok számára hosszú távú 
környezeti és társadalmi előnyöket, többek 
között magas színvonalú, tartós 
munkahelyeket és közcélú 
infrastruktúrákat kínálnak, valamint a 
Covid19-válság kezeléséhez megfelelő 
megoldásokkal szolgálnak. Ezért alapvető 
fontosságú az olyan projektek azonosítása 
és támogatása, amelyek biztosítják a 
valódi addicionalitást és minőséget, az 
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átfedések és az egyéb források 
kiszorításának elkerülése, valamint a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezelése, továbbá a 
beruházási hiány csökkentése érdekében a 
megcélzott ágazatokban Unió-szerte, 
ezáltal megakadályozva a tagállamok 
gazdaságai közötti meglévő 
egyensúlyhiányok megszilárdulását vagy 
elmélyülését.

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az elmúlt években az Unió 
ambiciózus stratégiákat fogadott el az 
egységes piac kiteljesítése, valamint a 
fenntartható és inkluzív növekedés és 
foglalkoztatás ösztönzése céljából: ilyen az 
Európa 2020: A foglalkoztatást és 
növekedést célzó új európai stratégia 
(2010. március 3.), a tőkepiaci unió 
megteremtésére irányuló cselekvési terv 
(2015. szeptember 30.), az Új európai 
kulturális menetrend (2018. május 22.), a 
„Tiszta energia minden európainak” 
csomag (2016. november 30.), Az 
anyagkörforgás megvalósítása – A 
körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós 
cselekvési terv (2015. december 2.), az 
alacsony kibocsátású mobilitás európai 
stratégiája (2016. július 20.), az európai 
védelmi cselekvési terv (2016. november 
30.), az Európai Védelmi Alap felállítása 
(2017. június 7.), az Űrstratégia Európa 
számára (2016. október 26.), az 
Intézményközi nyilatkozat a szociális 
jogok európai pilléréről (2017. december 
13.), az európai zöld megállapodás (2019. 
december 11.), az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv (2020. január 14.), a méltányos átállást 
szolgáló erős szociális Európa (2020. 
január 14.), az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia, az 

(3) Az elmúlt években az Unió 
ambiciózus stratégiákat fogadott el az 
egységes piac kiteljesítése, valamint a 
fenntartható és inkluzív növekedés és 
foglalkoztatás ösztönzése céljából: ilyen az 
Európa 2020: A foglalkoztatást és 
növekedést célzó új európai stratégia 
(2010. március 3.), a tőkepiaci unió 
megteremtésére irányuló cselekvési terv 
(2015. szeptember 30.), az Új európai 
kulturális menetrend (2018. május 22.), a 
„Tiszta energia minden európainak” 
csomag (2016. november 30.), Az 
anyagkörforgás megvalósítása – A 
körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós 
cselekvési terv (2015. december 2.), az 
alacsony kibocsátású mobilitás európai 
stratégiája (2016. július 20.), az európai 
védelmi cselekvési terv (2016. november 
30.), az Európai Védelmi Alap felállítása 
(2017. június 7.), az Űrstratégia Európa 
számára (2016. október 26.), az 
Intézményközi nyilatkozat a szociális 
jogok európai pilléréről (2017. december 
13.), az európai zöld megállapodás (2019. 
december 11.), az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv (2020. január 14.), a méltányos átállást 
szolgáló erős szociális Európa (2020. 
január 14.), az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia, az 
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európai adatstratégia és a mesterséges 
intelligenciáról szóló közlemény (2020. 
február 19.), az új európai iparstratégia 
(2020. március 10.), valamint a kkv-
stratégia a fenntartható és digitális 
Európáért (2020. március 10.). Az 
InvestEU Alapnak a beruházások és a 
finanszírozáshoz jutás támogatásával ki 
kell aknáznia és fokoznia kell az említett 
egymást is erősítő stratégiák közötti 
szinergiákat.

európai adatstratégia és a mesterséges 
intelligenciáról szóló közlemény (2020. 
február 19.), az új európai iparstratégia 
(2020. március 10.), a kkv-stratégia a 
fenntartható és digitális Európáért (2020. 
március 10.), valamint a 2030-ig tartó 
időszakra szóló uniós biodiverzitási 
stratégia (2020. május 20.) és a 
klímasemlegesség elérését célzó keret 
létrehozásáról szóló rendeletre irányuló 
bizottsági javaslat (2020. március 4.). Az 
InvestEU Alapnak a beruházások és a 
finanszírozáshoz jutás támogatásával ki 
kell aknáznia és fokoznia kell az említett 
egymást is erősítő stratégiák közötti 
szinergiákat.

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának 
és kohéziójának javításához, többek között 
az innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 
tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia a beruházási dinamika 
javításához mind a növekedés hitelezése, 
mind pedig a magántőke-befektetések 
esetében. Erősítenie kell továbbá az Unió 
versenyképességét és társadalmi-gazdasági 
konvergenciáját, kohézióját, rezilienciáját 
és hosszú távú gazdasági növekedését, 
többek között az innováció és digitalizáció 
területén, az erőforrásoknak a körforgásos 
gazdasággal összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 



AD\1214550HU.docx 7/44 PE655.653v02-00

HU

származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 
InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió több 
régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt.

tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 
InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyekben a 
kulcsfontosságú stratégiai ágazatokban 
működő, nagy növekedési potenciállal 
rendelkező partnerszervezetek vesznek 
részt, valamint az olyan projektekhez való 
hozzáférést, amelyek előmozdítják a 
hálózatok, klaszterek és digitális 
innovációs központok fejlesztését az Unió 
összes régiójában, illetve a határokon 
átnyúló projektekhez való hozzáférést.

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kulturális és kreatív ágazatok az 
Unió kulcsfontosságú és gyorsan növekvő 
ágazatai, amelyek szellemi tulajdonból és 
az egyéni kreativitásból gazdasági és 
kulturális értéket teremtenek. A Covid19-
válság során a társadalmi kapcsolatok 
vonatkozásában bevezetett korlátozások 
azonban súlyos gazdasági hatást 
gyakoroltak ezekre az ágazatokra. Emellett 
az említett ágazatok eszközeinek 
immateriális jellege miatt az e területen 
tevékenykedő kkv-k és szervezetek 

(6) A kulturális és kreatív ágazatok az 
Unió kulcsfontosságú és gyorsan növekvő 
ágazatai, amelyek szellemi tulajdonból és 
az egyéni kreativitásból gazdasági és 
kulturális értéket teremtenek. A Covid19-
válság során a társadalmi kapcsolatok 
vonatkozásában bevezetett korlátozások 
azonban súlyos gazdasági hatást 
gyakoroltak ezekre az ágazatokra. Emellett 
az említett ágazatok eszközeinek 
immateriális jellege miatt az e területen 
tevékenykedő kkv-k és szervezetek 



PE655.653v02-00 8/44 AD\1214550HU.docx

HU

korlátozottan férnek hozzá a 
beruházásokhoz, a kapacitásbővítéshez és a 
nemzetközi szintű versenyhez 
elengedhetetlenül szükséges 
magánfinanszírozáshoz. Az InvestEU 
programnak továbbra is meg kell 
könnyítenie a kulturális és kreatív ágazaton 
belül működő kkv-k és szervezetek 
forráshoz jutását. A kulturális és kreatív, 
audiovizuális és médiaágazatok alapvető 
fontosságúak kulturális sokszínűségünk és 
demokráciánk szempontjából a digitális 
korban, szuverenitásunk és autonómiánk 
szerves részét képezik, a tartalmak széles 
közönség számára történő, nemzeti 
határokon átnyúló előállításához és 
terjesztéséhez szükséges hosszú távú 
kapacitás pedig az audiovizuális és 
médiatartalmakra, továbbá technológiára 
irányuló stratégiai beruházásoktól függ 
majd.

korlátozottan férnek hozzá a 
beruházásokhoz, a kapacitásbővítéshez és a 
nemzetközi szintű versenyhez 
elengedhetetlenül szükséges 
magánfinanszírozáshoz. Az InvestEU 
programnak továbbra is meg kell 
könnyítenie a kulturális és kreatív ágazaton 
belül működő kkv-k és szervezetek 
forráshoz jutását, és ki kell használnia a 
turizmussal és az élelmiszerágazattal 
meglévő szinergikus hatásokat. A 
kulturális és kreatív, audiovizuális és 
médiaágazatok, valamint a kreatív 
iparágak alapvető fontosságúak kulturális 
sokszínűségünk és demokráciánk 
szempontjából a digitális korban, a 
tartalmak széles közönség számára történő, 
nemzeti határokon átnyúló előállításához 
és terjesztéséhez szükséges hosszú távú 
kapacitás pedig az audiovizuális és 
médiatartalmakra, továbbá technológiára 
irányuló stratégiai beruházásoktól függ 
majd.

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható gazdasági és foglalkoztatási 
növekedésre, a versenyképesség és a 
konvergencia fellendítésére, és aláásta a 
munkahelyteremtést. Emellett az 
egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
befolyásolja a régiók fejlődését – érintve 
az Unió konvergenciáját és kohézióját –, 
ami különösen a digitális infrastruktúra 
tekintetében figyelhető meg. Alapvető 
fontosságú a gyors és ultragyors széles 
sávú összekapcsoltság támogatása az Unió 
összes vidéki és városi térségében, a 
digitális induló innovatív vállalkozások és 
innovatív kkv-k támogatása, hogy jobban 
tudjanak versenyezni és növekedni, 
valamint az egész gazdaság digitális 
átalakulásának felgyorsítása mind a 
hosszú távú versenyképesség, mind az 
uniós gazdaság ellenálló képességének 
növelése érdekében. A technológiai 
vállalkozói készségeket és az induló 
innovatív vállalkozások fejlődését tápláló 
innovációs ökoszisztémákra és uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió fenntarthatósági céljai, többek 
között a fenntartható fejlődési célokkal 
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további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 
valamint a 2030-ra elérendő energiaügyi és 
éghajlat-politikai célok teljesítéséhez, 
beleértve az építőiparban végrehajtott 
döntő fontosságú beruházásokat és az 
innovatív megoldások integrálását, hogy 
megvalósuljon a nettó nulla 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási célkitűzés 
és rendkívül energiahatékony és 
klímasemleges építőipar jöjjön létre. 
Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlat-politikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri, űr- és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni Európa-szerte 
azokat a területeket, ahol a beruházások 
szintje a szükségesnél alacsonyabb. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre, a pályára 
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állított és földi űrtechnológiára és más 
kritikus infrastruktúrára irányuló 
beruházások biztonsági elemeihez 
nyújtanak támogatást.

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) Miközben a Covid19-válságot 
megelőzően a beruházások szintje 
összességében véve emelkedett az 
Unióban, a beruházások régiónként 
egyenlőtlenek voltak, és a tendencia 
várhatóan fel fog gyorsulni a világjárvány 
által leginkább sújtott régiókban. Emellett 
a magasabb kockázattal járó 
tevékenységekbe, például a kutatásba és 
innovációba való beruházás szintje 
változatlanul elégtelen volt, a válság pedig 
most várhatóan jelentős mértékben sújtja. 
A kutatás és innováció (K+I) döntő 
szerepet fog játszani a válság 
leküzdésében, az Unió ellenálló 
képességének a jövőbeli kihívások 
leküzdése érdekében történő 
megerősítésében, valamint az uniós 
politikák és célok eléréséhez szükséges 
technológiák létrehozásában. Az Európa 
2020 stratégia részeként a tagállamok 
megállapodtak abban, hogy 2020-ig a 
GDP legalább 3%-át K+I-ra fordítják. 
Azonban ez a célkitűzés eddig még nem 
valósult meg. Ezért az InvestEU 
programnak érdemben hozzá kell járulnia 
a tagállamokban köz- és 
magánberuházásként megvalósuló K+I 
beruházások növeléséhez, elősegítve 
ezáltal, hogy az Unió GDP-jének legalább 
3%-át tegye ki a kutatási és innovációs 
összberuházás. A cél eléréséhez a 
tagállamoknak és a magánszektornak a 
saját megerősített kutatás-fejlesztési és 
innovációs beruházási tevékenységeikkel 
kell kiegészíteniük az InvestEU Alapot, 
hogy elkerüljék a beruházási hiányt a 
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kutatás és innováció terén, ami káros 
hatással van az Unió ipari és gazdasági 
versenyképességére, valamint polgárai 
életminőségére Az InvestEU Alapnak 
megfelelő pénzügyi termékeket is 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.

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A turizmus és különösen a 
vendéglátóipar az uniós gazdaság fontos 
területe, mivel az utazási ágazattal együtt 
közvetlenül 3,9%-kal járul hozzá az Unió 
GDP-jéhez, és az Unió teljes munkaerő-
állományának 5,1%-át teszi ki, többnyire 
mikro-, kis- és középvállalkozásokban és 
családi vállalkozásokban, ahol magas a 
nők, a fiatalok, az idénymunkások és a 
kiszolgáltatott helyzetben lévők aránya. A 
turisztikai ágazatban a Covid19-
világjárvány nyomán különösen súlyos 
visszaesés következett be, és a szállodák, 
az éttermek, az utazásszervezők, az utazási 
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irodák, a távolsági vasúti közlekedés, az 
üdülési célú hajóutak és a légitársaságok 
óriási bevételkiesést szenvedtek el. Az 
InvestEU programnak hozzá kell járulnia 
az ágazat hosszú távú 
versenyképességének megerősítéséhez és a 
fenntartható turizmus fejlesztéséhez 
azáltal, hogy támogatja a fenntartható, 
biztonságos, méltányos, innovatív és 
digitális helyreállítást ebben az ágazatban.

Módosítás 9
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 
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 

(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 
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, az ifjúsági 
garancia végrehajtására és a fenntartható 
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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 
kultúrális és kreatív tevékenységeket is.

versenyképességre, a társadalmi 
méltányosságra és a rezilienciára 
vonatkozó európai készségfejlesztési 
program céljainak elérésére, beleértve a 
munkavállalók átképzését, továbbképzését 
és célzott átképzését 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, alacsonyan képzett 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, ezen belül a 
munka és a magánélet közötti egyensúlyt 
és a gondozási feladatok jobb megosztását 
támogató foglalkoztatási formák, 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 
kultúrális és kreatív tevékenységeket is.

Módosítás 10
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 

(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 
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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, 
például az etikus, szociális és fenntartható 
szereplőktől származó támogatást a 
szociális piaci értéklánc fejlesztésének és 
az Unió rezilienciájának a fokozásához.

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, a 
készségfejlesztés, 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, 
például az etikus, szociális és fenntartható 
szereplőktől származó támogatást a 
szociális piaci értéklánc fejlesztésének és 
az Unió rezilienciájának a fokozásához.

Módosítás 11
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 

(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 
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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 
kockázatvállalási képességét a gazdaság 
helyreállításának támogatása érdekében.

különösen értékes az InvestEU Alap azon 
fő jellemzője, hogy a magánfinanszírozás 
bevonása érdekében csökkenti a 
gazdaságilag életképes projektek 
kockázatát és ezt a jellemzőt meg kell 
erősíteni többek között annak érdekében, 
hogy ellensúlyozza az aszimmetrikus 
helyreállítás kockázatát. Az InvestEU 
programnak képesnek kell lennie arra, 
hogy létfontosságú támogatást nyújtson a 
vállalkozásoknak – különösen a kkv-knak 
és a mikrovállalkozásoknak – a 
helyreállítási szakaszban, ugyanakkor 
biztosítsa, hogy a befektetők erőteljesen 
összpontosítsanak az Unió olyan közép- és 
hosszú távú szakpolitikai prioritásaira és az 
olyan uniós jogszabályok végrehajtására, 
mint az európai zöld megállapodás, az 
európai zöld megállapodáshoz kapcsolódó 
beruházási terv, az (EU) 2020/852 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet1a (európai 
klímarendelet), az Európa digitális 
jövőjének megtervezésére irányuló 
stratégia, az európai adatstratégia, a 
mesterséges intelligenciáról szóló fehér 
könyv, az új európai iparstratégia, 
beleértve az ökoszisztéma-megközelítést, a 
kkv-kra vonatkozó stratégia, az Európai 
horizont törekvései, az 
épületkorszerűsítési program, a szociális 
jogok európai pillére 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.

_________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2020/852 rendelete (2020. június 
18.) a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról, 
valamint az (EU) 2019/2088 rendelet 
módosításáról (HL L 198., 2020.6.22., 13 
o.).
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Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. Az uniós GDP 
csökkenése várhatóan sokkal nagyobb 
mértékű lesz a 2009-es pénzügyi válság 
idején tapasztaltnál, és elkerülhetetlenül 
negatív társadalmi hatásokkal jár majd. A 
világjárvány kitörése rávilágított arra, hogy 
kezelni kell a stratégiai sebezhetőségeket 
az Unió veszélyhelyzet-reagálásának, 
valamint az egész gazdaság 
rezilienciájának javítása érdekében. Csak 
az ellenállóképes, inkluzív és integrált 
európai gazdaság képes fenntartani az 
egységes piacot és az egyenlő 
versenyfeltételeket, ami a legnehezebb 
helyzetben lévő tagállamok javát is 
szolgálja.

(25) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. Az uniós GDP 
csökkenése várhatóan sokkal nagyobb 
mértékű lesz a 2009-es pénzügyi válság 
idején tapasztaltnál, és elkerülhetetlenül 
negatív társadalmi hatásokkal jár majd. A 
világjárvány kitörése rávilágított arra, hogy 
kezelni kell a stratégiai sebezhetőségeket 
az Unió veszélyhelyzet-reagálásának, 
valamint az egész gazdaság 
rezilienciájának javítása érdekében. Csak a 
digitális, innovatív és környezeti 
szempontból fenntartható, a társadalmi és 
gazdasági sokkhatásokkal szembenézni 
képes, a társadalom és a jövő nemzedékek 
jólétét megóvó, ellenállóképes uniós 
gazdaság, valamint egy inkluzív és 
integrált európai gazdaság képes 
fenntartani az egységes piacot és az 
egyenlő versenyfeltételeket, ami a 
legnehezebb helyzetben lévő tagállamok 
javát is szolgálja.

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területeken: i. kritikus egészségügyi ellátás 

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, összhangban a 
zöld és digitális Európára irányuló új 
európai iparstratégiában leírt 
prioritásokkal és az ipari ökoszisztémákon 
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biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás és a 
polgári védelmi rendszer megerősítése, ii. 
kritikus infrastruktúrák, fizikai vagy 
virtuális; iii. az említett infrastruktúrák 
működtetéséhez és karbantartásához 
szükséges áruk és szolgáltatások 
biztosítása, iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás stratégiai jelentőséggel bír 
az Unió iparának jövőjére nézve, beleértve 
a mesterséges intelligenciát, a blokkláncot, 
a szoftvereket, a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari dekarbonizációs 
technológiákat, a szén-dioxid-leválasztást 
és -tárolást, a körforgásos gazdaság 
technológiáit, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 
fejlett anyagokat,  vi. a közszereplők, 
vállalkozások vagy fogyasztók számára 
kritikus inputok biztosítása és készleteinek 
felhalmozása az EU-ban,  A végső 
címzettek létesítő okirat szerinti 
székhelyének valamely tagállamban kell 
lennie, és az Unióban kell tevékenykedniük 
abban az értelemben, hogy az Unióban 
jelentős tevékenységet folytatnak a 
személyzet, gyártás, kutatás és fejlesztés 
vagy egyéb üzleti tevékenység 
tekintetében. Biztosítani kell a támogatást 
az olyan projektekhez, amelyek az Unión 
belül több helyszínen végrehajtott 
műveleteken keresztül hozzájárulnak a 
stratégiai ellátási láncok diverzifikálásához 
az egységes piacon.

alapuló fejlesztési modellel. A keretnek 
fokoznia kell a tagállamok gazdaságainak 
versenyképességét is, ideértve a 
tagállamok termelőkapacitásának 
újjáépítését, valamint a vállalkozói 
készséget és a munkahelyteremtést 
előmozdító, jövőorientált beruházások 
létrehozását és a fokozott ellenálló 
képességet, többek között a kiszolgáltatott 
ellátási láncoktól való függőség 
csökkentése révén. A projekteknek uniós 
hozzáadott értéket kell teremteniük, és 
vagy határokon átnyúlónak kell lenniük, 
vagy átgyűrűző hatások révén valódi 
hozzáadott értéket kell teremteniük több 
tagállamban vagy régióban. A támogatás 
nem áramolhat közvetlenül a nemzeti 
költségvetésekbe, és nem helyettesítheti a 
nemzeti költségvetési kiadásokat, például 
a szociális juttatásokat. A stratégiai 
fontosságú területek a következők: i. 
kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása,fenntartható és etikus termelés, 
gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, 
egészségügyi felszerelések és 
védőfelszerelések gyártása és készleteinek 
felhalmozása, az egészségügyi 
válságkezelési kapacitás és a polgári 
védelmi rendszer megerősítése az 
egészségügyi szükséghelyzetekben 
létfontosságú termékek széles körű 
elérhetőségének és megfizethetőségének 
elve alapján; ii. kritikus infrastruktúrák, 
fizikai vagy virtuális; iii. az említett 
infrastruktúrák működtetéséhez és 
karbantartásához szükséges know-how, 
áruk, technológiák és szolgáltatások 
biztosítása; iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás stratégiai jelentőséggel bír 
az Unió gazdaságára, illetve fenntartható 
és innovatív iparának jövőjére nézve, 
beleértve a gigabit alapú konnektivitást, a 
mesterséges intelligenciát, a blokkláncot, a 
megosztott könyvelési technológiákat, a 
szoftvereket, a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 



AD\1214550HU.docx 19/44 PE655.653v02-00

HU

számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújuló- és egyéb 
energiatechnológiákat, amelyek 
hozzájárulnak a klímasemlegesség 2050-
re történő eléréséhez, az energiatárolási 
technológiákat, köztük a fenntartható 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari dekarbonizációs 
technológiákat, például a szén-dioxid-
mentes acélgyártást, a szén-dioxid-
leválasztási és -tárolási infrastruktúrát az 
energetikai átállást célzó ipari 
folyamatokban, bioenergia-erőművekben 
és gyártó létesítményekben, a körforgásos 
gazdaság technológiáit, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 
fejlett anyagokat, az űrrendszereket és -
technológiákat, beleértve a kritikus 
űrtechnológiai komponenseket, valamint 
az űralapú szolgáltatásokat és 
alkalmazásokat; v.az információs és 
kommunikációs technológiai alkatrészek 
és eszközök tömegtermelésére alkalmas 
újrafeldolgozó és gyártó létesítmények az 
EU-ban; vi. a közszereplők, vállalkozások 
vagy fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban; vii.szállítói láncok és a kínálati 
sokkhatásokkal szembeni reziliencia; viii. 
az Unió és tagállamai biztonsága 
szempontjából kritikus technológiák, 
inputok és alkalmazások, például a 
biztonsági, a védelmi és az űrágazat, 
valamint a kiberbiztonság, ezen belül az 
5G hálózat biztonsága, továbbá a 
428/2009/EK tanácsi rendelet 2. cikkének 
1. pontjában, és későbbi 
felülvizsgálataiban meghatározott kettős 
felhasználású termékek. A végső 
címzettek létesítő okirat szerinti 
székhelyének valamely tagállamban kell 
lennie, nem lehet valódi gazdasági 
tevékenységet nem folytató 
leányvállalatuk a nem együttműködő 
országok és területek uniós listáján 
felsorolt országokban, és az Unióban kell 
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tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy az Unióban jelentős tevékenységet 
folytatnak a személyzet, gyártás, kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenység 
tekintetében. Biztosítani kell a támogatást 
az olyan projektekhez, amelyek az Unión 
belül több helyszínen végrehajtott 
műveleteken keresztül hozzájárulnak a 
stratégiai ellátási láncok diverzifikálásához 
az egységes piacon.

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek ki kell terjednie a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő olyan beszállítókra is, amelyek 
tevékenysége az Unió számára stratégiai 
jelentőséggel bír, és amelyeknek hosszú 
távú beruházásra lenne szükségük vagy a 
közvetlen külföldi befektetésekre 
vonatkozó átvilágítási mechanizmus 
hatályába tartoznak. Emellett 
mindenekelőtt a közös európai érdeket 
szolgáló fontos projektek számára lehetővé 
kell tenni, hogy részesülhessenek az 
európai stratégiai beruházási keretből 
nyújtott támogatásból.

(29) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek ki kell terjednie a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő olyan beszállítókra is, amelyek 
tevékenysége az Unió számára stratégiai 
jelentőséggel bír, nem veszélyeztetik az 
Unió biztonságát és védelmi érdekeit, és 
amelyeknek hosszú távú beruházásra lenne 
szükségük vagy a közvetlen külföldi 
befektetésekre vonatkozó átvilágítási 
mechanizmus hatályába tartoznak. Emellett 
mindenekelőtt az uniós éghajlat-politikai 
és környezetvédelmi célokkal összhangban 
álló, a közös európai érdeket szolgáló 
fontos projektek számára lehetővé kell 
tenni, hogy részesülhessenek az európai 
stratégiai beruházási keretből nyújtott 
támogatásból. Azonban nem nyújtható 
pénzügyi támogatás abban az esetben, ha 
egy projekt nincs összhangban az Unió 
stratégiai és gazdasági érdekeivel, például 
olyan projektek esetében, amelyek 
növelnék a sérülékeny vagy nem 
diverzifikált ellátási láncoktól való 
függőséget. Az európai stratégiai 
beruházási keretnek támogatnia kell az 
ipari partnerek és a kutatási szereplők 
közötti stratégiai együttműködést is. Az 
ilyen támogatás meg fogja erősíteni az 
InvestEU és az Európai horizont közötti 
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szinergikus hatásokat is.

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Az európai stratégiai beruházási 
keret kiegészítése a Covid19-világjárvány 
kitörése, az emberek életére és az ellátási 
láncokra gyakorolt hatása és bizonyos 
sebezhető pontok megjelenése miatt 
szükséges. Elő kell segítenie a 
fenntartható gazdasági helyreállítást és 
növelnie kell a rezilienciát, ideértve annak 
lehetőségét is, hogy a technikai 
segítségnyújtást és támogatást elsősorban 
a fejletlenebb régiók kapják, ugyanakkor 
szigorúan addicionalitást kell biztosítania 
az InvestEU Alap által támogatott 
valamennyi beruházás tekintetében. Ezért 
fontos, hogy az InvestEU Alapból 
származó uniós finanszírozás, és 
különösen az európai stratégiai 
beruházási keret és annak azonosított 
stratégiai prioritásai láthatóságát 
hatékony kommunikáció révén 
biztosítsák, kiemelve az uniós 
finanszírozású intézkedéseket és 
eredményeket annak érdekében, hogy a 
gazdasági helyreállítás részeként 
megfelelően előmozdítsák az InvestEU 
Alap uniós hozzáadott értékét.

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(30) Az InvestEU-nak a méltányos 
átállási régiók számára is fenntartható 
finanszírozási támogatást kell nyújtania a 
beruházások ösztönzéséhez – főként az 
energiahatékonyság és a megújuló 
energia terén –, valamint lehetőséget kell 
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adnia az érintett régióknak arra, hogy az 
InvestEU Alapon keresztül éljenek a 
célzott technikai segítségnyújtással.

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az InvestEU Alapot alátámasztó 
uniós garanciát a Bizottságnak közvetett 
módon, a pénzügyi közvetítőket és adott 
esetben a végső címzetteket elérő 
végrehajtó partnerekre támaszkodva kell 
végrehajtania. A végrehajtó partnereket 
átlátható és összeférhetetlenségtől mentes 
módon kell kiválasztani. A végrehajtó 
partner – az InvestEU Alap célkitűzéseihez 
hozzájáruló és a támogathatósági 
kritériumoknak megfelelő – finanszírozási 
és beruházási műveleteinek támogatásához 
a Bizottságnak minden egyes végrehajtó 
partnerrel garanciamegállapodást kell 
kötnie, amelyben meghatározza az 
InvestEU Alapból biztosított garancia 
kapacitását. Az uniós garanciával 
kapcsolatos kockázatok kezelése nem 
akadályozhatja a végrehajtó partnereknek a 
garanciához való közvetlen hozzáférését. A 
végrehajtó partnereknek, amint sor került 
az uniós garancia számukra történő 
nyújtására az uniós komponens keretében, 
teljes felelősséget kell vállalniuk az egész 
beruházási folyamatért és a finanszírozási 
vagy beruházási műveletekhez kapcsolódó 
átvilágításért. Az InvestEU Alapnak olyan 
projekteket kell támogatnia, amelyek 
kockázati profilja tipikusan magasabb, 
mint a végrehajtó partnerek rendes 
működése körében támogatott projekteké, 
és amelyek lebonyolítása más magán- vagy 
állami forrásokból nem, vagy nem 
ugyanolyan mértékben lett volna 
lehetséges az InvestEU támogatása nélkül 
abban az időszakban, amelyben az uniós 
garancia felhasználható. Az európai 
stratégiai beruházási kerethez tartozó 

(40) Az InvestEU Alapot alátámasztó 
uniós garanciát a Bizottságnak közvetett 
módon, a pénzügyi közvetítőket és adott 
esetben a végső címzetteket elérő 
végrehajtó partnerekre támaszkodva kell 
végrehajtania. A végrehajtó partnereket 
átlátható és összeférhetetlenségtől mentes 
módon kell kiválasztani. A végrehajtó 
partner – az InvestEU Alap célkitűzéseihez 
hozzájáruló és a támogathatósági 
kritériumoknak megfelelő – finanszírozási 
és beruházási műveleteinek támogatásához 
a Bizottságnak minden egyes végrehajtó 
partnerrel garanciamegállapodást kell 
kötnie, amelyben meghatározza az 
InvestEU Alapból biztosított garancia 
kapacitását. Az uniós garanciával 
kapcsolatos kockázatok kezelése nem 
akadályozhatja a végrehajtó partnereknek a 
garanciához való közvetlen hozzáférését. A 
végrehajtó partnereknek, amint sor került 
az uniós garancia számukra történő 
nyújtására az uniós komponens keretében, 
teljes felelősséget kell vállalniuk az egész 
beruházási folyamatért és a finanszírozási 
vagy beruházási műveletekhez kapcsolódó 
átvilágításért. Az InvestEU Alapnak olyan 
projekteket kell támogatnia, amelyek 
kockázati profilja tipikusan magasabb, 
mint a végrehajtó partnerek rendes 
működése körében támogatott projekteké, 
és amelyek lebonyolítása más magán- vagy 
állami forrásokból nem, vagy nem 
ugyanolyan mértékben lett volna 
lehetséges az InvestEU támogatása nélkül 
abban az időszakban, amelyben az uniós 
garancia felhasználható.
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finanszírozási és beruházási műveletekhez 
kapcsolódó addicionalitási kritériumokra 
azonban – a keret célkitűzéséből eredő – 
egyedi feltételek vonatkozhatnak.

Módosítás 18
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, 
továbbá az eszköz keresleti oldalán a piac 
nem megfelelő működésének kijavítása 
érdekében ki kell terjeszteni a technikai 
segítségnyújtást, és támogatást kell 
nyújtani a projektek fejlesztésére és a 
beruházási javaslatok kidolgozására, 
különösen azokban a tagállamokban és 
régiókban, ahol nem állnak rendelkezésre 
nemzeti fejlesztési bankok vagy technikai 
szakértelem a javaslatok kidolgozásához 
és a beruházási platformok 
kialakításához, továbbá kapacitásépítést 
kell biztosítani 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 kkv-kat és egyéb 
szereplőket, beleértve a közösségeket és a 
helyi hatóságokat, a finanszírozáshoz való 
hozzáférésben és lehetőségeik teljes körű 
kiaknázásában, és ki kell terjednie a 
technikai segítségnyújtásra is, különösen 
a gyenge pénzügyi ökoszisztémával 
rendelkező tagállamok esetében. Különös 
hangsúlyt kell fektetni az adminisztratív 
terhek csökkentésére, különösen a kkv-k 
esetében. 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 
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projektszinten, mint például a szociális 
finanszírozási ökoszisztéma, ezen belül a 
jótékonysági szervezetek, vagy a kulturális 
és kreatív ágazatok esetében. A 
kapacitásépítési támogatást konkrét 
szakpolitikai területekre irányuló más 
uniós programok keretében végrehajtott 
intézkedések mellett, azokat kiegészítve 
kell nyújtani. Erőfeszítést kell tenni a 
potenciális projektgazdák, különösen a 
helyi szervezetek és hatóságok 
kapacitásbővítésének támogatására is.

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(61) Az [Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az abban előirányzott források keretein 
belül az InvestEU keretében helyreállítási 
és rezilienciaépítési intézkedéseket kell 
végrehajtani a Covid19-válság példátlan 
hatásainak kezelése érdekében, továbbá 
hogy hosszú távú környezeti és társadalmi 
előnyökhöz juttassák az európai 
polgárokat, például jó minőségű és hosszú 
távú munkahelyekhez és közcélú 
infrastruktúrához, a vállalatok 
fenntartható és digitális átállásának 
támogatásán keresztül is, és az európai 
stratégiai beruházási keret célkitűzéseivel 
összhangban támogatni kell a hosszú távú 
növekedést, a minőségi munkahelyeket és 
a versenyképességet. Ezeket a kiegészítő 
forrásokat az [EURI] rendeletben előírt 
határidők betartását biztosító módon kell 
felhasználni.

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – g pont

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

g) az uniós gazdaság Covid19-
világjárvány okozta válságot követő 
fenntartható és inkluzív helyreállításához, 
különösen a kkv-k esetében, összhangban 
az Unió hosszú távú éghajlat-politikai 
célkitűzéseivel és különösen a 
klímatörvénnyel, valamint a „ne okozz 
jelentős kárt” elvvel és az Unió stratégiai 
autonómiájával, fenntartva és megerősítve 
az ipari ökoszisztémákat, a stratégiai 
értékláncokat, valamint az éghajlati és 
digitális átállásokat, továbbá kialakítva, 
fenntartva és megerősítve az Unió 
stratégiai jelentőségű, a kritikus 
infrastruktúrákkal, a transzformatív 
technológiákkal, a nyersanyagokkal, a 
technológiai fejlesztés felgyorsításával, az 
áttörést jelentő kutatással és innovációval 
– többek között a technológiai vállalkozói 
szellem fejlesztését szolgáló 
ökoszisztémákkal –, valamint a 
vállalkozások és a fogyasztók számára 
biztosított inputokkal kapcsolatos 
tevékenységeit.

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a finanszírozási és beruházási 
műveletek, ezen belül a magántőke- és 
kockázatitőke-befektetések támogatása a 7. 
cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett 
ágazatokban, az uniós gazdaság ellenálló 
képességének, globális 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának fenntartása és 
megerősítése érdekében, ezáltal 
hozzájárulva az Unió stratégiai 
autonómiájához.

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) nem jogosultak pénzügyi 
támogatásra az olyan országokban 
nyilvántartásba vett vállalatok, amelyek 
szerepelnek az adózási szempontból nem 
együttműködő országok és területek uniós 
jegyzékében.

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés első albekezdésében 
említett összegből (folyó árakon) 
31 153 850 000 EUR összeget az [EURI] 
rendelet 2. cikkében említett művelet-
végrehajtási intézkedésekre, a 3. cikk (2) 
bekezdésének e) pontjában említett 
célkitűzésekhez kell allokálni.

Az (1) bekezdés első albekezdésében 
említett összegből (folyó árakon) 
31 153 850 000 EUR összeget az [EURI] 
rendelet 2. cikkében említett művelet-
végrehajtási intézkedésekre, a 3. cikk (2) 
bekezdésének e) pontjában említett 
célkitűzésekhez kell allokálni. 
Prioritásként kell kezelni az uniós 
gazdaság ellenálló képességéhez, 
biztonságához és versenyképességéhez 
hozzájáruló kezdeményezéseket – különös 
hangsúlyt fektetve az éghajlati és digitális 
átállások megfelelő támogatásának 
biztosítására –, valamint az olyan 
kapcsolódó kezdeményezéseket, mint a 
digitális technológiák és innovációk 
fejlesztése, az 5G, a mesterséges 
intelligencia, a nagyon nagy sebességű 
elektronikus hírközlő hálózatok, az 
adatok, a megújuló energia bevezetése és 
az energiahatékonysági beruházások.

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az európai stratégiai beruházási 
szakpolitikai keret: magában foglalja a 
valamely tagállamban letelepedett és az 

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

Unióban működő olyan végső címzettek – 
többek között kkv-k és induló 
vállalkozások – támogatását célzó 
stratégiai, jövőorientált beruházásokat, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a környezeti és digitális 
átállásra, összhangban a zöld és digitális 
Európára irányuló új iparstratégiában 
leírt prioritásokkal, beleértve az ipari 
ökoszisztémákon alapuló fejlesztési 
modellt és az Unió klímasemlegességi 
célját, az európai klímarendeletnek és a 
2030-as éghajlat-politikai célértéknek 
megfelelően. A keretnek támogatnia kell 
azokat a projekteket, amelyek javítják a 
tagállamok gazdaságainak 
versenyképességét, újjáépítik a 
termelőkapacitást, csökkentik a 
sérülékeny szállítói láncoktól való 
függőséget és előmozdítják a vállalkozói 
készségeket, a munkahelyteremtést és a 
fokozott ellenálló képességet a következő 
területek egyikén:

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás és a 
polgári védelmi rendszer megerősítése az 
egészségügyi szükséghelyzetekben 
létfontosságú termékek széles körű 
elérhetőségének és megfizethetőségének 
elve alapján;

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. kritikus infrastruktúrák, fizikai, 
analóg vagy digitális, beleértve az energia, 
a közlekedés – többek között a 
tömegközlekedés és az aktív mobilitás –, a 
környezet, a víz, az egészségügy, a 
biztonságos digitális kommunikáció és 
hálózatok, az 5G és a nagyon nagy 
sebességű elektronikus kommunikációs 
hálózatok, a dolgok internete, az online 
szolgáltatási platformok, a biztonságos 
peremhálózati és felhőalapú 
számítástechnika, az adatfeldolgozás vagy 
-tárolás, a fizetési és pénzügyi 
infrastruktúra, az űrrepülés, a biztonság és 
a védelem, a kommunikáció, a média, az 
oktatás és képzés, a választási 
infrastruktúra és a különleges 
létesítmények, a közigazgatás, a biztonság 
és a lakhatás területén kritikusként 
azonosított infrastrukturális elemeket, 
valamint az ilyen kritikus infrastruktúrák 
használatához elengedhetetlen földterületet 
és ingatlanokat;

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az ii. pont szerinti kritikus 
infrastruktúrák működtetéséhez és 
fenntartásához szükséges áruk és 
szolgáltatások nyújtása;

iii. az ii. pont szerinti kritikus 
infrastruktúrák működtetéséhez és 
fenntartásához szükséges know-how, áruk, 
technológiák és szolgáltatások nyújtása;

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – iv alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás az Unió ipari jövője 

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

valamint fenntartható és innovatív ipari 
jövője, többek között az újraiparosítás 
szempontjából stratégiai jelentőséggel bír, 
szem előtt tartva a méltányos átállás elvét 
és a széles körű társadalmi előnyöket, 
beleértve az alábbiakat:

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – iv alpont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – iv alpont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a megújuló- és egyéb 
energiatechnológiákat, amelyek 
hozzájárulnak a klímasemlegesség 2050-
ig történő megvalósításához, az 
energiatárolási technológiákat, köztük a 
fenntartható akkumulátorokat, a 
fenntartható közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari dekarbonizációs 
technológiákat, a szén-dioxid-leválasztási 
és -tárolási infrastruktúrát az energetikai 
átállást célzó ipari folyamatokban, 
bioenergia-erőművekben és gyártó 
létesítményekben, a körforgásos gazdaság 
technológiáit és az ellátási láncokat,

Módosítás 31
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – iv pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az űrrendszereket és -
technológiákat, beleértve a kritikus 
űrtechnológiai komponenseket, valamint 
az űralapú szolgáltatásokat és 
alkalmazásokat;

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – v alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

vi. a közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
Unióban, beleértve az energiát, a 
nyersanyagokat – kivéve ha azt már jogi 
előírások szabályozzák – vagy az 
élelmezésbiztonságot, tekintettel az 
erőforrás-hatékonyságra és a stratégiai 
értékláncok és stratégiai ökoszisztémák 
körforgásos jellegére;

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – vii pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii. az Unió és tagállamai biztonsága vii. az Unió és tagállamai biztonsága 
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szempontjából kritikus technológiák és 
inputok, például a védelmi és az űrágazat, 
valamint a kiberbiztonság, továbbá a 
428/2009/EK tanácsi rendelet 2. cikkének 
1. pontjában meghatározott kettős 
felhasználású termékek.

szempontjából kritikus technológiák, 
inputok és alkalmazások, például a 
biztonsági, védelmi és az űrágazat, 
valamint a kiberbiztonság, továbbá a 
428/2009/EK tanácsi rendelet 2. cikkének 
1. pontjában vagy a későbbi 
felülvizsgálatokban és kapcsolódó 
jogszabályokban meghatározott kettős 
felhasználású termékek. Emellett a végső 
kedvezményezettek nem exportálhatnak 
védelmi vonatkozású technológiákat olyan 
harmadik országokba, amelyek 
veszélyeztetik a tagállamok területi 
integritását, megsértik a nemzetközi jogot 
és gátolják a regionális vagy globális 
biztonságot és stabilitást.

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – vii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viia. beruházások és technikai 
segítségnyújtás vállalkozásoknak, 
különösen kkv-knak, induló 
vállalkozásoknak, családi 
vállalkozásoknak és közösségeknek 
értékláncaik és üzleti modelljeik ellenálló 
képességének növelése, a vállalkozói 
készségek előmozdítása, valamint a 
vállalkozói szellem fellendítéséhez 
szükséges feltételek támogatása 
érdekében, többek között 
klaszterhálózatok és digitális innovációs 
központok kialakítása, valamint 
technológiai és fenntartható ágazati 
fejlesztés révén;

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – vii b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viib. a válságkockázatok esetén való 
reagáláshoz szükséges kritikus korai 
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észlelési és koordinált intézményi és 
gazdasági reagálási képességek, valamint 
az alapvető köz- és magánintézmények és 
-ágazatok számára az üzletmenet- és 
szolgáltatás-folytonossági megoldások 
előmozdítása;

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – vii c alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viic. beruházások az új 
űrtevékenységekbe, mind az upstream, 
mind a downstream űrágazatban, hogy a 
legígéretesebb technológiákat és 
alkalmazásokat vezessék be a piacra, 
biztosítva ezzel az európai űripar 
versenyképességét;

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – vii d alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viid. stratégiai beruházások olyan 
megújulóenergia- és energiahatékonysági 
projektekbe, többek között 
épületfelújításokba, amelyek nagy 
potenciállal rendelkeznek ahhoz, hogy 
jelentős mértékben hozzájáruljanak az 
(EU) 2018/2001, az (EU) 2018/2002 és az 
(EU) 2018/844 irányelvben meghatározott 
célok eléréséhez, valamint [az 
épületkorszerűsítésre vonatkozó 
stratégiában] meghatározott európai zöld 
megállapodás részeként egy 
klímasemleges és energiahatékony 
építőipari ágazat megvalósításához, vagy 
az InvestEU programból támogatható, az 
uniós megújulóenergia-finanszírozási 
mechanizmus keretébe tartozó 
fellépésekbe.
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Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – 2 albekezdés

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 az e keretből finanszírozásban 
részesülő minden végső címzett – 
különösen azok, amelyek a világűrrel, a 
védelemmel és a kiberbiztonsággal 
kapcsolatban kapnak finanszírozást –, 
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. Nem nyújtható pénzügyi 
támogatás abban az esetben, ha egy 
projekt nincs összhangban az Unió 
stratégiai és gazdasági érdekeivel, például 
olyan projektek esetében, amelyek 
növelnék a sérülékeny vagy nem 
diverzifikált ellátási láncoktól való 
függőséget.

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – 2 a albekezdés  (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e keretből származó finanszírozásnak 
és beruházásnak megfelelő támogatást 
kell biztosítania az éghajlatváltozás és a 
digitális átállás párhuzamos kihívásaihoz.

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A beruházási iránymutatás a 8. A beruházási iránymutatás a 
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védelmi és az űrágazat, valamint a 
kiberbiztonság terén végrehajtott, az 
európai stratégiai beruházási kerethez 
tartozó finanszírozási és beruházási 
műveletek esetében korlátozásokat 
határozhat meg a szellemi 
tulajdonjogoknak a kritikus technológiák 
és az Unió és tagállamai biztonságának 
megóvásához szükséges technológiák 
számára történő átruházása és 
engedélyezése tekintetében.

biztonsági, védelmi és az űrágazat, 
valamint a kiberbiztonság terén 
végrehajtott, az európai stratégiai 
beruházási kerethez tartozó finanszírozási 
és beruházási műveletek esetében 
korlátozásokat határozhat meg a szellemi 
tulajdonjogoknak a kritikus technológiák 
és az Unió és tagállamai biztonságának 
megóvásához szükséges technológiák 
számára történő átruházása és 
engedélyezése tekintetében, különösen ha 
a végső címzett védelmi, űrtechnológiai és 
kiberbiztonsági vonatkozású termékeket 
értékesít olyan harmadik országoknak, 
amelyek veszélyeztetik a tagállamok 
területi integritását, megsértik a 
nemzetközi jog szabályait és rendszeresen 
veszélyeztetik a regionális békét és 
biztonságot.

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenntartható infrastruktúrára 
vonatkozó szakpolitikai keret esetében az 
InvestEU Tanácsadó Platform 
előmozdítja és biztosítja a technikai 
segítségnyújtást a támogatható 
vállalatoknak, valamint előmozdítja a 
túlzott adminisztratív terhek 
egyszerűsítésére irányuló eljárásokat.

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) adott esetben segíti a 
projektgazdákat projektjeik 
kidolgozásában, hogy azok teljesítsék a 3. 
és 7. cikkben meghatározott célkitűzéseket 
és a 13. cikkben meghatározott 
támogathatósági kritériumokat, valamint 

c) adott esetben segíti a 
projektgazdákat projektjeik 
kidolgozásában, hogy azok teljesítsék a 3. 
és 7. cikkben meghatározott célkitűzéseket 
és a 13. cikkben meghatározott 
támogathatósági kritériumokat, valamint 
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elősegíti a közös európai érdeket szolgáló 
fontos projektek fejlesztését és kis méretű 
projektek együttes fejlesztését, többek 
között az e bekezdés f) pontjában említett 
beruházási platformokon keresztül, feltéve, 
hogy ez a segítség nem sérti a beruházási 
bizottság által az uniós garanciával történő 
támogatásra vonatkozóan ilyen projektek 
tekintetében hozott következtetéseket;

elősegíti a közös európai érdeket szolgáló 
fontos projektek fejlesztését, összhangban 
az Unió éghajlat-politikai célkitűzéseivel, 
többek között a klímasemleges gazdaságra 
való méltányos átállással, és kis méretű 
projektek együttes fejlesztését, többek 
között az e bekezdés f) pontjában említett 
beruházási platformokon és stratégiai 
szövetségeken keresztül, hozzájárulva a 
stratégiai értékláncok kialakításához az 
ökoszisztéma-megközelítésben, feltéve, 
hogy ez a segítség nem sérti a beruházási 
bizottság által az uniós garanciával történő 
támogatásra vonatkozóan ilyen projektek 
tekintetében hozott következtetéseket;

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés szerinti követelmények 
védelmi és űrágazati projektekre történő 
alkalmazása során be kell tartani a 
bizalmas adatkezelésre vagy titoktartásra 
vonatkozó kötelezettségeket.

Az első albekezdés szerinti követelmények 
védelmi és űrágazati projektekre történő 
alkalmazása során be kell tartani a 
bizalmas adatkezelésre vagy titoktartásra 
vonatkozó kötelezettségeket, kivéve olyan 
állítások vagy bizonyítékok esetén, hogy a 
projektek olyan harmadik országoknak 
kedvezhetnek, amelyek veszélyeztetik a 
tagállamok területi integritását, megsértik 
a nemzetközi jogot és veszélyeztetik a 
regionális békét és biztonságot. A 
potenciális kedvezményezetteket, a 
kedvezményezetteket, a résztvevőket és a 
pénzügyi eszközök végső 
kedvezményezettjeit teljes átláthatóság 
mellett közzé kell tenni. Fel kell őket 
tüntetni az uniós források digitális 
nyomonkövetési rendszerében. A 
nyomonkövetési rendszert a Bizottság 
hozza létre.

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 12 pont – d pont – ii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. megfizethető szociális lakhatás58; ii. megfizethető, egészséges és 
energiahatékony szociális lakhatás58;

_________________ _________________
58 A megfizethető szociális lakhatást úgy 
kell értelmezni, hogy olyan hátrányos 
helyzetű személyeket vagy kevésbé 
előnyös szociális helyzetben levő 
csoportokat céloz, akik korlátozott 
fizetőképességük következtében súlyosan 
elégtelen lakáskörülmények között élnek, 
vagy piaci feltételek között nem tudnak 
lakáshoz jutni.

58 A megfizethető szociális lakhatást úgy 
kell értelmezni, hogy olyan hátrányos 
helyzetű személyeket vagy kevésbé 
előnyös szociális helyzetben levő 
csoportokat céloz, akik korlátozott 
fizetőképességük következtében súlyosan 
elégtelen lakáskörülmények között élnek, 
vagy piaci feltételek között nem tudnak 
lakáshoz jutni.

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 8 pont – 8.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

8.1 A kritikus infrastruktúra 
biztosításához hozzájáruló műveletek 
száma és volumene, adott esetben fizikai és 
virtuális infrastruktúra és a kapcsolódó 
áruk és szolgáltatások szerinti bontásban

Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 8 pont – 8.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8.3 Az Unió és tagállamai biztonságát 
szolgáló kritikus technológiák és inputok, 
valamint a kettős felhasználású termékek 
fejlesztéséhez hozzájáruló műveletek 
száma és volumene

8.3 Az Unió és tagállamai biztonságát 
szolgáló kritikus technológiák és inputok, 
valamint a kettős felhasználású termékek 
kutatásához és fejlesztéséhez hozzájáruló 
műveletek száma és volumene

Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 8 pont – 8.4 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8.4 a Az olyan klaszterek és digitális 
innovációs központok száma, amelyeket a 
regionális, nemzeti és európai szint és a 
magánvállalkozások és -vállalatok közötti 
szinergiák létrehozása céljából 
támogatnak

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 8 pont – 8.5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8.5 A kritikus inputok biztosításához, 
gyártásához és készletezéséhez hozzájáruló 
műveletek száma és volumene, beleértve a 
kritikus egészségügyi ellátás biztosítását is

8.5 A kritikus inputok biztosításához, 
gyártásához és készletezéséhez hozzájáruló 
műveletek száma és volumene, kivéve ha a 
meglévő jogi követelmények korlátokat 
állítanak fel, beleértve a kritikus 
egészségügyi ellátás biztosítását is

Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 8 pont – 8.7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8.7 a Azon műveletek száma és 
volumene, amelyek segítenek a 
vállalatoknak és a közösségeknek, 
különösen a kkv-knak az értékláncaik és 
üzleti modelljeik ellenálló képességének 
növelésében

Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 8 pont – 8.7 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8.7 b Azon induló vállalkozások, 
technológiai vállalkozások és innovációs 
ökoszisztémák száma, amelyeket e 
beruházási eszköz révén támogattak és 
fejlesztettek ki, a vállalkozói készséget 
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előmozdító műveletek száma és volumene

Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 8 pont – 8.7 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8.7 c Az európai éghajlat-politikai 
célokkal összhangban az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak a nulla 
nettó kibocsátású gazdaság 
megvalósításához szükséges 
csökkentéséhez hozzájáruló műveletek 
száma és volumene

Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 8 pont – 8.7 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8.7 d Az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformok kötelezettségvállalásainak 
száma azokban a régiókban és 
tagállamokban, amelyek eddig korlátozott 
eredményeket értek el a projektek 
kezdeményezése és fejlesztése terén, 
valamint azokban az alacsony beruházási 
szintű ipari ágazatokban, amelyek a 
múltban nem részesültek az uniós 
beruházási eszközökből

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 8 pont – 8.7 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8.7 e A magántőke- és kockázatitőke-
befektetések volumenének növekedése a 
kapcsolódó projektekben

Módosítás 55
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Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 8 pont – 8.7 f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8.7 f Regionális és nemzeti kiterjedés, 
amely jelzi, hogy a kedvezményezett 
tagállamok és régiók egyenletesen 
oszlanak el az EU területén, és az előnyök 
nem korlátozott számú tagállamban vagy 
régióban összpontosulnak

Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – A rész – 2 bekezdés – 1 pont – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) Amennyiben a finanszírozási és 
beruházási műveletek támogatására az 
európai stratégiai beruházási keretből kerül 
sor, a beruházást nem vagy nem 
ugyanolyan mértékben hajtották volna 
végre az Unióban letelepedett és működő 
szervezetek piaci finanszírozása mellett, 
mivel nehézségekbe ütközik az európai 
stratégiai érdeket érintő előnyök 
internalizálása.

f) Amennyiben a finanszírozási és 
beruházási műveletek támogatására az 
európai stratégiai beruházási keretből kerül 
sor, a beruházást nem hajtották volna végre 
az Unióban letelepedett és működő 
szervezetek piaci finanszírozása mellett, 
mivel nehézségekbe ütközik az európai 
stratégiai érdeket és hosszú távú 
versenyképességét érintő előnyök 
internalizálása.

Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – A rész – 2 bekezdés – 2 pont – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az európai stratégiai beruházási 
kerethez tartozó finanszírozási és 
beruházási műveletek akkor is 
addicionálisnak tekinthetők, ha ezeket a 
műveleteket az Unióban letelepedett és 
működő más magán- és állami szervezetek 
nem, vagy nem ugyanolyan mértékben 
hajthatták volna végre az InvestEU Alap 
támogatása nélkül.

(3) Az európai stratégiai beruházási 
kerethez tartozó finanszírozási és 
beruházási műveletek akkor is 
addicionálisnak tekinthetők, ha ezeket a 
műveleteket az Unióban letelepedett és 
működő más magán- és állami szervezetek 
nem hajthatták volna végre az InvestEU 
Alap támogatása nélkül.

Módosítás 58
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Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – B rész – 1 bekezdés – 12 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. szilárd fosszilis tüzelőanyagok és 
olaj bányászatához/kitermeléséhez, 
feldolgozásához, forgalmazásához, 
tárolásához vagy elégetéséhez, valamint 
földgázkitermeléshez kapcsolódó 
beruházások. Ez a kizárás nem vonatkozik 
az alábbiakra:

12. fosszilis tüzelőanyagok és olaj 
bányászatához/kitermeléséhez, 
feldolgozásához, forgalmazásához, 
tárolásához vagy elégetéséhez, valamint 
földgázkitermeléshez kapcsolódó 
beruházások. Ez a kizárás nem vonatkozik 
azokra a projektekre, amelyek a 
[Méltányos Átállást Támogató Alap] 
keretében támogathatók.

Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – B rész – 1 bekezdés – 12 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan projektek, amelyek esetében 
nem létezik életképes alternatív 
technológia;

törölve

Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – B rész – 1 bekezdés – 12 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szennyezés megelőzésével és 
leküzdésével kapcsolatos projektek;

törölve

Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – B rész – 1 bekezdés – 12 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) szén-dioxid leválasztására, 
tárolására vagy hasznosítására szolgáló 
berendezésekkel felszerelt projektek; 
olyan ipari vagy kutatási projektek, 
amelyek az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának jelentős csökkentését 

törölve
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eredményezik az alkalmazandó uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
referenciaértékeihez képest; törölve Or. en
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