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RÖVID INDOKOLÁS 

Az uniós költségvetés célja, hogy az európai strukturális és beruházási alapokon (esb-alapok) 

keresztül javítsa az életminőséget az Európai Unióban mindenki számára minden régióban.  

Az InvestEU program célja másrészt uniós költségvetési garancia biztosítása a beruházások és 

a finanszírozáshoz való hozzájutás támogatására az EU-ban. 

Ez a vélemény az e két beruházási eszköz közötti kapcsolatra, valamint az InvestEU-n belül a 

régiók szerepére vonatkozó szempontokra összpontosít (beleértve a helyi és regionális 

hatóságok, valamint az EBB melletti végrehajtó partnerek szerepét). 

A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre az Európai Bizottság a 

jelenlegi többéves pénzügyi kerethez képest valamennyi esb-alap forrásainak 10%-os 

csökkentését javasolja.  Bár az Európai Regionális és Fejlesztési Alap (ERFA) számára 

további pénzügyi eszközök várhatók, a Kohéziós Alap majdnem felére csökken, a határokon 

átnyúló együttműködés forrásai (Interreg) pedig a kohéziós politika teljes összegének csupán 

2,5%-át teszik ki.  Ez a jelenlegi helyzet, amelyet az Európai Parlament megpróbál 

megváltoztatni. 

A kohéziós politika az egyetlen olyan uniós szakpolitika, amely lehetővé teszi a tagállamok és 

régiók számára, hogy valódi fejlesztési stratégiákat hajtsanak végre a különböző régiók 

számára, és teljes mértékben részt vegyenek az európai szakpolitikákban, például a belső 

piacra vonatkozóban.  A gazdasági, társadalmi, területi kohézió és a nemzeti és regionális 

operatív programokon keresztül végrehajtott hosszú távú beruházási politika fő uniós eszközét 

képezi. 

A közös rendelkezésekről szóló rendeletre – az ERFA-ra, a Kohéziós Alapra, az Európai 

Szociális Alapra (ESZA+) és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra (ETHA) vonatkozó 

fő rendeletre – irányuló javaslat (2018/0196 (COD)) előírja, hogy az esb-alapokból származó 

kohéziós politikai forrásokat az InvestEU-hoz lehet rendelni, vagy át lehet csoportosítani más 

alapokhoz vagy eszközökhöz.  A megosztott irányítás alatt álló alapokból származó teljes 

összeg öt százaléka (és kellően indokolt esetben még ennél is nagyobb aránya) hozzájárulhat 

az InvestEU-hoz. 

Az előadó ellenzi ezt a stratégiát.  Véleménye szerint ez csak arra fogja ösztönözni a 

tagállamokat, hogy vonják vissza forrásaikat a kohéziós politika projektjeiből.  Mivel az 

InvestEU-hoz átcsoportosított összegekre vonatkozó javasolt szabályok egyszerűbbek (pl. 

nem alkalmazandók az állami támogatásokra vonatkozó szabályok), a tagállamok ezt az utat 

használhatják, és a jelenlegi kohéziós politika által leginkább védett regionális szükségleteket 

szem elől veszíthetik. 

A társelőadók által a közös rendelkezésekről szóló rendelet kapcsán megfogalmazott 

irányvonalat követve, a megosztott irányítás alatt álló alapok InvestEU-hoz való javasolt 

hozzájárulását (a közös rendelkezésekről szóló rendelet 10. cikke) ellenezve az előadó 

javasolja az InvestEU úgynevezett „tagállami komponensének” törlését.  Az esb-alapok és az 

InvestEU közötti szinergiák és kiegészítő jelleg fokozására irányuló erőfeszítések 

elismerésével nem az eszközök egyszerű, a kohéziós politika projektjeire szánt források 

csökkenéséhez vezető átadása a megoldás.  Ez az érvelés az úgynevezett „gyűjtőeljárás” során 

is az EP álláspontjának részét képezte. 
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Az előadó tudatában van annak, hogy ez jelentős változást jelentene a javasolt InvestEU 

programban.  Véleménye szerint azonban a jövőbeli kohéziós politikának mint az Unió fő 

beruházási politikájának és szolidaritása egyik legkézzelfoghatóbb megnyilvánulásának a 

további sikere a rendelkezésre álló finanszírozáshoz kapcsolódik. E finanszírozás csökkentése 

az elérni kívánt célokkal ellenkező hatással járna és nem segítené az érintett régiókban élő 

személyeket. 
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MÓDOSÍTÁS: 

A Regionális Fejlesztési 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) Az infrastrukturális beruházási 

tevékenységek a 2009. évi GDP-arányosan 

2,2 %-os szintről 2016-ra 1,8 %-ra 

csökkentek az Unióban, amely 20 %-kal 

alacsonyabb a globális pénzügyi válság 

előtti beruházási rátáknál. A beruházások 

GDP-hez viszonyított aránya ma már javul 

az Unióban, de még mindig elmarad a 

gazdasági fellendülés időszakában 

elvárhatótól, és nem tudja ellensúlyozni a 

több éven át tartó beruházási hiányt. Ennél 

is fontosabb, hogy a jelenlegi beruházási 

szintek és beruházási előrejelzések a 

technológiai változás és a globális 

versenyképesség fényében nem felelnek 

meg az Unió – többek között az 

innovációra, a készségfejlesztésre, az 

infrastruktúrára és a kis- és 

középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló – 

strukturális beruházási igényeinek, és nem 

elegendők az olyan kulcsfontosságú 

társadalmi kihívások kezeléséhez, mint a 

fenntarthatóság vagy a népesség 

elöregedése. Következésképpen a piaci 

hiányosságok és az optimálistól elmaradó 

beruházási helyzetek kezeléséhez további 

támogatásra van szükség annak érdekében, 

hogy a célágazatokban csökkenjen a 

beruházási hiány és megvalósíthatók 

legyenek az Unió szakpolitikai 

célkitűzései. 

(1) Az infrastrukturális beruházási 

tevékenységek a 2009. évi GDP-arányosan 

2,2 %-os szintről 2016-ra 1,8 %-ra 

csökkentek az Unióban, amely 20 %-kal 

alacsonyabb a globális pénzügyi válság 

előtti beruházási rátáknál. A beruházások 

GDP-hez viszonyított aránya ma már javul 

az Unióban, de még mindig elmarad a 

gazdasági fellendülés időszakában 

elvárhatótól, és nem tudja ellensúlyozni a 

több éven át tartó beruházási hiányt. Ennél 

is fontosabb, hogy a jelenlegi beruházási 

szintek és beruházási előrejelzések a 

technológiai változás és a globális 

versenyképesség fényében nem felelnek 

meg az Unió – többek között az 

innovációra, a készségfejlesztésre, az 

infrastruktúrára, a kis- és 

középvállalkozásokra (kkv-k) és a zöld 

beruházásokra irányuló – strukturális 

beruházási igényeinek, és nem elegendők 

az olyan kulcsfontosságú társadalmi 

kihívások kezeléséhez, mint a 

fenntarthatóság vagy a népesség 

elöregedése. Következésképpen a piaci 

hiányosságok és az optimálistól elmaradó 

beruházási helyzetek kezeléséhez további 

támogatásra van szükség annak érdekében, 

hogy a célágazatokban csökkenjen a 

beruházási hiány, csökkenjenek a 

különbségek a fejlettség szintjében és 

megvalósíthatók legyenek az Unió 
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szakpolitikai célkitűzései. 

 

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 növekedés és a 

munkahelyteremtés ösztönzése céljából: 

ilyen a tőkepiaci unió, a digitális egységes 

piaci stratégia, a „Tiszta energia minden 

európainak” kezdeményezéscsomag, a 

körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós 

cselekvési terv, az alacsony kibocsátású 

mobilitás stratégiája, az európai védelmi 

stratégia és az európai űrstratégia. Az 

InvestEU Alap a beruházások és a 

finanszírozáshoz jutás támogatásával 

várhatóan kiaknázza és fokozza az említett 

egymást is erősítő stratégiák közötti 

szinergiákat. 

(3) Az elmúlt években az Unió 

ambiciózus stratégiákat fogadott el az 

egységes piac kiteljesítése, valamint a 

fenntartható és inkluzív növekedés és a 

munkahelyteremtés ösztönzése céljából: 

ilyen az Európa 2020 stratégia, a tőkepiaci 

unió, a digitális egységes piaci stratégia, a 

„Tiszta energia minden európainak” 

kezdeményezéscsomag, a körforgásos 

gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési 

terv, az alacsony kibocsátású mobilitás 

stratégiája, az európai védelmi stratégia, az 

európai űrstratégia és a szociális jogok 

európai pillére. Az InvestEU Alap a 

beruházások és a finanszírozáshoz jutás 

támogatásával várhatóan kiaknázza és 

fokozza az említett egymást is erősítő 

stratégiák közötti szinergiákat minden 

régióban, de különösen azokban, ahol a 

finanszírozáshoz jutás strukturális 

szempontból korlátozott. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 

koordináció európai szemesztere szolgál a 

kiemelt reformok meghatározásának és a 

reformvégrehajtás nyomon követésének 

kereteként. Az említett reformprioritások 

támogatása érdekében a tagállamok 

kidolgozzák saját többéves nemzeti 

beruházási stratégiáikat. A stratégiákat az 

éves nemzeti reformprogramokkal együtt 

(4) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 

koordináció európai szemesztere szolgál a 

kiemelt reformok meghatározásának és a 

reformvégrehajtás nyomon követésének 

kereteként. Az említett reformprioritások 

támogatása érdekében a tagállamok a helyi 

és regionális önkormányzatokkal 

együttműködésben kidolgozzák saját 

többéves nemzeti beruházási stratégiáikat. 
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kell bemutatni a nemzeti és/vagy uniós 

finanszírozásban részesülő kiemelt 

beruházási projektek ismertetése és 

koordinálása céljából. A stratégiák emellett 

azt a célt is szolgálják, hogy az uniós 

finanszírozást koherens módon és a kapott 

pénzügyi támogatás hozzáadott értékét 

maximalizálva használják fel, különösen az 

európai strukturális és beruházási alapok, 
az európai beruházásstabilizáló funkció 

vagy adott esetben az InvestEU Alap 

keretében támogatott programokból 

származó pénzügyi támogatás esetében. 

A stratégiákat az éves nemzeti 

reformprogramokkal együtt kell bemutatni 

a nemzeti és/vagy uniós finanszírozásban 

részesülő kiemelt beruházási projektek 

ismertetése és koordinálása céljából. A 

stratégiák emellett azt a célt is szolgálják, 

hogy az uniós finanszírozást koherens 

módon és a kapott pénzügyi támogatás 

hozzáadott értékét maximalizálva 

használják fel, különösen az európai 

beruházásstabilizáló funkció vagy adott 

esetben az InvestEU Alap keretében 

támogatott programokból származó 

pénzügyi támogatás esetében. 

Módosítás  4 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 

járulnia az Unió versenyképességének 

javításához, többek között az innováció és 

a digitalizáció területén, az uniós gazdasági 

növekedés fenntarthatóságának, a 

társadalom ellenálló képességének és a 

társadalmi befogadásnak a fokozásához, 

valamint az uniós tőkepiacok 

integrációjához, beleértve a széttagoltságuk 

kezelését és az uniós vállalkozások 

finanszírozási forrásainak diverzifikálását 

célzó megoldásokat. Ennek érdekében 

technikai és gazdasági szempontból 

életképes projekteket kell támogatnia egy 

olyan keret létrehozásával, amely lehetővé 

teszi a hitelviszonyt megtestesítő, 

kockázatmegosztási és tulajdoni 

részesedést megtestesítő instrumentumok 

használatát az uniós költségvetésből 

biztosított garancia mellett és a végrehajtó 

partnerektől származó hozzájárulásokkal. 

Az InvestEU Alapból nyújtott 

támogatásnak a felmerülő igényekhez kell 

igazodnia, ugyanakkor az Unió 

szakpolitikai célkitűzéseinek eléréséhez 

való hozzájárulásra kell összpontosítania. 

(5) Az InvestEU Alapnak a társadalmi, 

gazdasági és területi kohézióra kell 

összpontosítania, továbbá hozzá kell 

tudnia járulni az összesített kereslet 

növeléséhez és a fenntartható 

infrastruktúrába való beruházások 

végrehajtásához,. Továbbá hozzá kell 

járulnia az Unió versenyképességének 

javításához, többek között az innováció és 

a digitalizáció területén, az uniós gazdasági 

növekedés fenntarthatóságának, a 

társadalom ellenálló képességének és a 

társadalmi befogadásnak a fokozásához, 

valamint az uniós tőkepiacok 

integrációjához, beleértve a széttagoltságuk 

kezelését és az uniós vállalkozások 

finanszírozási forrásainak diverzifikálását 

célzó megoldásokat. Ennek érdekében a 

kulturális és kreatív ágazat kettős értékét, 

a technikai, gazdasági és társadalmi 

szempontból életképes projekteket kell 

támogatnia egy olyan keret létrehozásával, 

amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 

megtestesítő, kockázatmegosztási és 

tulajdoni részesedést megtestesítő 

instrumentumok használatát az uniós 

költségvetésből biztosított garancia mellett 
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és a végrehajtó partnerektől származó 

pénzügyi hozzájárulásokkal, színvonalas 

munkahelyek teremtése és a tagállamok 

termelőbázisának szélesítése és fejlesztése 

révén. Az InvestEU Alapból nyújtott 

támogatásnak a felmerülő igényekhez kell 

igazodnia, ugyanakkor az Unió 

szakpolitikai célkitűzéseinek eléréséhez 

való hozzájárulásra kell összpontosítania. 

 

Módosítás  5 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az InvestEU Alap keretében tárgyi 

eszközökre és immateriális javakra 

irányuló beruházásokat kell támogatni a 

növekedés, a beruházások és a 

foglalkoztatás előmozdítása érdekében, 

ezáltal hozzájárulva a jólét fokozásához és 

a méltányosabb jövedelemelosztáshoz az 

Unióban. Az InvestEU Alapon keresztül 

végrehajtott beavatkozásnak ki kell 

egészítenie a vissza nem térítendő 

támogatás útján biztosított uniós 

támogatást. 

(6) Az InvestEU Alap keretében tárgyi 

eszközökre és immateriális javakra 

irányuló beruházásokat kell támogatni, 

beleértve a kulturális örökséget is a 

növekedés, a fenntartható fejlődés, a 

beruházások és a foglalkoztatás 

előmozdítása érdekében, ezáltal 

hozzájárulva a régiók közötti különbségek 

csökkentéséhez, a jólét fokozásához, a 

méltányosabb jövedelemelosztáshoz az 

Unióban és az Unió gazdasági, társadalmi 

és területi kohéziójához. Az InvestEU 

Alapon keresztül végrehajtott 

beavatkozásnak ki kell egészítenie a vissza 

nem térítendő támogatás útján biztosított 

uniós támogatást. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A jelentős uniós támogatásban 

részesülő, mindenekelőtt az 

infrastruktúrára irányuló beruházási 

projekteket fenntarthatósági vizsgálatnak 

kell alávetni egy olyan iránymutatás 

alapján, amelyet a Bizottságnak az 

(12) A jelentős uniós támogatásban 

részesülő, mindenekelőtt az 

infrastruktúrára irányuló beruházási 

projekteket fenntarthatósági vizsgálatnak 

kell alávetni egy olyan iránymutatás 

alapján, amelyet a Bizottságnak az 
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InvestEU program keretében a végrehajtó 

partnerekkel együttműködésben kell 

kidolgoznia, és amely megfelelő módon 

felhasználja a [a fenntartható beruházást 

elősegítő keret létrehozásáról szóló 

rendelet] által megállapított kritériumokat 

annak meghatározásához, hogy a gazdasági 

tevékenység környezeti szempontból 

fenntartható-e, továbbá összeegyeztethető a 

más uniós programokhoz kidolgozott 

iránymutatásokkal. Ennek az 

iránymutatásnak megfelelő 

rendelkezéseket kell tartalmaznia az 

indokolatlan adminisztratív terhek 

elkerülésére. 

InvestEU program keretében a végrehajtó 

partnerekkel együttműködésben kell 

kidolgoznia, és amely megfelelő módon 

felhasználja a [a fenntartható beruházást 

elősegítő keret létrehozásáról szóló 

rendelet] által megállapított kritériumokat 

annak meghatározásához, hogy a gazdasági 

tevékenység környezeti szempontból 

fenntartható-e, továbbá összeegyeztethető-

e a más uniós programokhoz kidolgozott 

iránymutatásokkal. Ennek az 

iránymutatásnak megfelelő 

rendelkezéseket kell tartalmaznia az 

indokolatlan adminisztratív terhek 

elkerülésére, valamint a többi uniós 

programmal való kiegészítő jelleg 

megteremtésére. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) Az InvestEU program minden 

munkafolyamatába és döntéshozatali 

eljárásába is be kell építeni a nemi 

dimenziót, gondoskodni kell arról, hogy a 

bizottságok és a munkacsoportok 

összetétele nemi szempontból 

kiegyensúlyozott legyen, biztosítani kell, 

hogy ezen alap végrehajtása – az EU 

nemek közötti egyenlőség érvényesítésével 

kapcsolatos kötelezettségeivel (az EUMSZ 

8. cikke) összhangban – hozzájáruljon a 

nemek közötti egyenlőség 

előmozdításához. 

 

Módosítás  8 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A pénzügyi válság időszakában (13) A pénzügyi válság időszakában 
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visszaesett az infrastrukturális beruházások 

szintje, ami meggyengítette az Unió 

képességét a fenntartható növekedés, a 

versenyképesség és a konvergencia 

fellendítésére. Az európai infrastruktúrára 

fordított jelentős beruházások 

elengedhetetlenek az Unió fenntarthatósági 

céljainak, többek között a 2030-ra elérendő 

energiaügyi és éghajlat-politikai céloknak a 

teljesítéséhez. Ennek megfelelően az 

InvestEU Alapból nyújtott támogatásnak a 

közlekedésre, az energiaügyre, többek 

között az energiahatékonyságra és a 

megújuló energiára, környezetvédelmi, 

éghajlat-politikai intézkedésekre, valamint 

a tengeri és a digitális infrastruktúrára 

irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 

Az uniós finanszírozási támogatás 

hatásának és hozzáadott értékének 

maximalizálása érdekében helyénvaló egy 

olyan egyszerűsített beruházási eljárást 

bevezetni, amely lehetővé teszi a 

beruházási projektportfólió-tervek 

láthatóságát és a vonatkozó uniós 

programokkal való összhangját. A 

biztonsági fenyegetésekre tekintettel az 

uniós támogatásban részesülő beruházási 

projekteknek figyelembe kell venniük a 

polgárok közterületeken történő védelmére 

vonatkozó elveket. Ennek ki kell 

egészítenie azokat az erőfeszítéseket, 

amelyek más uniós alapokból, például az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapból a 

közterületekre, közlekedésre, energiára és 

más kritikus infrastruktúrára irányuló 

beruházások biztonsági elemeihez 

nyújtanak támogatást. 

visszaesett az infrastrukturális beruházások 

szintje, ami meggyengítette az Unió 

képességét a jólét, a fenntartható 

növekedés, a versenyképesség és a 

konvergencia fellendítésére. Az európai 

infrastruktúrára fordított jelentős 

beruházások elengedhetetlenek az Unió 

fenntarthatósági céljainak, többek között a 

2030-ra és 2050-re elérendő energiaügyi és 

éghajlat-politikai céloknak a teljesítéséhez. 

Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 

nyújtott támogatásnak a közlekedésre, ezen 

belül is a meglévő infrastrukturális 

eszközök fejlesztésére, különös figyelmet 

fordítva a biztonságra és a védelemre, az 

energiaügyre, többek között az 

energiahatékonyságra és a megújuló 

energiára, környezetvédelmi, éghajlat-

politikai intézkedésekre, valamint a tengeri 

és a digitális infrastruktúrára irányuló 

beruházásokat kell megcéloznia. Az uniós 

finanszírozási támogatás hatásának és 

hozzáadott értékének maximalizálása 

érdekében helyénvaló egy olyan 

egyszerűsített beruházási eljárást 

bevezetni, amely lehetővé teszi a 

beruházási projektportfólió-tervek 

láthatóságát és a vonatkozó uniós 

programokkal való összhangját és 

kiegészítő jellegét, kerülve az átfedéseket. 

A biztonsági fenyegetésekre tekintettel az 

uniós támogatásban részesülő beruházási 

projekteknek figyelembe kell venniük a 

polgárok közterületeken történő védelmére 

vonatkozó elveket. Ennek ki kell 

egészítenie azokat az erőfeszítéseket, 

amelyek más uniós alapokból, például az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapból a 

közterületekre, közlekedésre, energiára és 

más kritikus infrastruktúrára irányuló 

beruházások biztonsági elemeihez 

nyújtanak támogatást. 

 

Módosítás  9 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Miközben a beruházások szintje 

összességében emelkedőben van az 

Unióban, a magasabb kockázattal járó 

tevékenységekbe, például a kutatásba és 

innovációba való beruházás még mindig 

elégtelen. Az ebből eredő beruházási hiány 

a kutatás és innováció terén káros hatással 

van az Unió ágazati és gazdasági 

versenyképességére, valamint polgárai 

életminőségére. Az InvestEU Alapnak 

megfelelő pénzügyi termékeket kell 

biztosítania az innovációs ciklus különböző 

szakaszaiban 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. 

(14) Miközben a beruházások szintje 

összességében emelkedőben van az 

Unióban, a magasabb kockázattal járó 

tevékenységekbe, például a kutatásba, az 

innovációba és az új technológiákba való 

beruházás még mindig elégtelen. Az ebből 

eredő beruházási hiány a kutatás, az 

innováció és az új technológiák terén 

káros hatással van az Unió ágazati és 

gazdasági versenyképességére, valamint 

polgárai életminőségére. Az InvestEU 

Alapnak megfelelő pénzügyi termékeket 

kell biztosítania az innovációs ciklus 

különböző szakaszaiban és az érdekeltek 

széles köre számára, támogatva az 

innovációs klasztereket, 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. 

 

Módosítás  10 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A kis- és középvállalkozások (kkv-

k) kulcsszerepet játszanak az Unióban. 

Nehezen jutnak azonban finanszírozáshoz 

a befektetők által feltételezett nagy 

kockázat vagy a megfelelő biztosíték 

hiánya miatt. További kihívást jelent, hogy 

a kkv-knak versenyképesnek kell 

maradniuk és ennek érdekében 

intézkedéseket kell tenniük a digitalizálás, 

a nemzetköziesedés és az innováció terén, 

és fokozniuk kell alkalmazottaik 

készségszintjét. Emellett a nagyobb 

vállalkozásokkal összehasonlítva 

finanszírozási források szűkebb köréhez 

férnek hozzá: jellemzően nem bocsátanak 

ki kötvényeket, és csak korlátozottan 

(16) A kis- és középvállalkozások (kkv-

k), többek között a szociális vállalkozások 

kulcsszerepet játszanak az Unióban. 

Nehezen jutnak azonban finanszírozáshoz 

a befektetők által feltételezett nagy 

kockázat vagy a megfelelő biztosíték 

hiánya miatt. További kihívást jelent, hogy 

a kkv-knak versenyképesnek kell 

maradniuk és ennek érdekében 

intézkedéseket kell tenniük a digitalizálás, 

a nemzetköziesedés, a marketing és az 

innováció terén, és fokozniuk kell 

alkalmazottaik készségszintjét. Emellett a 

nagyobb vállalkozásokkal összehasonlítva 

finanszírozási források szűkebb köréhez 

férnek hozzá: jellemzően nem bocsátanak 



 

PE627.661v02-00 12/37 AD\1170011HU.docx 

HU 

férnek hozzá a tőzsdékhez vagy a nagy 

intézményi befektetőkhöz. Azon kkv-k 

esetében, amelyek tevékenysége 

immateriális javakra összpontosul, még 

nagyobb problémát jelent a 

finanszírozáshoz jutás. Az uniós kkv-k 

nagymértékben támaszkodnak a bankokra 

és a folyószámlahitelek, banki hitelek vagy 

lízing formáját öltő adósságfinanszírozásra. 

A fenti kihívásokkal szembesülő kkv-k 

támogatására és diverzifikáltabb 

finanszírozási források biztosítására van 

szükség ahhoz, hogy a kkv-k finanszírozni 

tudják a vállalkozás létrehozásával, 

növekedésével és fejlődésével kapcsolatos 

költségeket, talpon tudjanak maradni 

gazdasági visszaesés esetén, továbbá így 

biztosítható, hogy a gazdaság és a pénzügyi 

rendszer recesszió vagy sokkhatások esetén 

rugalmasabb legyen. Ez kiegészíti a 

tőkepiaci unió keretében már elindított 

kezdeményezéseket is. Az InvestEU 

Alapnak lehetőséget kell biztosítania a 

konkrét, célzottabb pénzügyi termékekre 

való összpontosításra. 

ki kötvényeket, és csak korlátozottan 

férnek hozzá a tőzsdékhez vagy a nagy 

intézményi befektetőkhöz. Azon kkv-k 

esetében, amelyek tevékenysége 

immateriális javakra összpontosul, még 

nagyobb problémát jelent a 

finanszírozáshoz jutás. Az uniós kkv-k 

nagymértékben támaszkodnak a bankokra 

és a folyószámlahitelek, banki hitelek vagy 

lízing formáját öltő adósságfinanszírozásra. 

A fenti kihívásokkal szembesülő kkv-k 

támogatására és diverzifikáltabb 

finanszírozási források biztosítására van 

szükség ahhoz, hogy a kkv-k finanszírozni 

tudják a vállalkozás létrehozásával, 

növekedésével és fenntartható fejlődésével 

kapcsolatos költségeket, talpon tudjanak 

maradni gazdasági visszaesés esetén, 

továbbá így biztosítható, hogy a gazdaság 

és a pénzügyi rendszer recesszió vagy 

sokkhatások esetén rugalmasabb legyen, 

valamint képes legyen a 

munkahelyteremtésre és társadalmi jólét 

megteremtésére. Ez kiegészíti a tőkepiaci 

unió keretében már elindított 

kezdeményezéseket is. Az InvestEU 

Alapnak lehetőséget kell biztosítania a 

konkrét, célzottabb pénzügyi termékekre 

való összpontosításra. 
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Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Ahogy az az Európa szociális 

dimenziójáról16, valamint a szociális jogok 

európai pilléréről17 szóló vitaanyagban 

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 és az egészségügyi 

(17) Ahogy az az Európa szociális 

dimenziójáról16, a szociális jogok európai 

pilléréről17 és a fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 

végrehajtásának uniós keretéről szóló 

vitaanyagban 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 
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ellátáshoz való hozzáférést érinti. A 

társadalmi tőkére, készségekre és 

humántőkére épülő gazdaságra, valamint a 

kiszolgáltatott csoportok társadalomba való 

integrálására irányuló beruházások – 

különösen ha uniós szinten összehangoltak 

– megerősíthetik a gazdasági 

lehetőségeket. Az InvestEU Alapot fel kell 

használni az oktatásba és képzésbe való 

beruházások támogatására, a foglalkoztatás 

növelésére különösen a szakképzetlen és 

tartósan munkanélküli személyek körében, 

valamint a helyzet javítására a nemzedékek 

közötti szolidaritás, az egészségügyi 

ágazat, a hajléktalanság, a digitális 

inkluzivitás, a közösségfejlesztés, a 

fiatalok társadalmi szerepe és helye, 

valamint a kiszolgáltatott személyek, 

köztük a harmadik országbeli 

állampolgárok tekintetében. Az InvestEU 

programnak hozzá kell járulnia az európai 

kultúra és kreativitás támogatásához is. Az 

uniós társadalmak és a munkaerőpiac 

következő évtizedben várható mélyreható 

átalakulásának figyelembevétele érdekében 

szükség van a humán tőkébe, a 

mikrofinanszírozásba, a 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 rendelkezésére álló 

források kínálatát. Az európai szociális 

infrastruktúrára irányuló beruházásokkal 

foglalkozó magas szintű munkacsoport 

jelentése18 rávilágított a szociális 

infrastruktúra és szolgáltatások, többek 

között az oktatás, a képzés, az egészségügy 

és a lakhatás terén jellemző beruházási 

hiányra, és megállapította, hogy 

támogatásra van szükség, többek között 

uniós szinten is. Ezért ki kell aknázni az 

állami, vállalati és karitatív tőke együttes 

befogadásra irányuló szakpolitikákat. Az 

esélyegyenlőtlenség mindenekelőtt az 

oktatáshoz, a képzéshez, a kultúrához, a 

foglalkoztatáshoz és az egészségügyi 

ellátáshoz való hozzáférést érinti. A 

szociális, készségekre és emberi 

erőforrásokra épülő gazdaságra, valamint 

a kiszolgáltatott csoportok társadalomba 

való integrálására irányuló beruházások – 

különösen ha uniós szinten összehangoltak 

– megerősíthetik a gazdasági 

lehetőségeket. Az InvestEU Alapot fel kell 

használni az oktatásba és képzésbe való 

beruházások támogatására, a jó minőségű 

foglalkoztatás növelésére különösen a 

szakképzetlen és tartósan munkanélküli 

személyek körében, valamint a helyzet 

javítására az esélyegyenlőség, a 

nemzedékek közötti szolidaritás, az 

egészségügyi ágazat, a hajléktalanság, a 

digitális inkluzivitás, a közösségfejlesztés, 

a gyermekek és a felnőttek intézményektől 

való függetlenítésének folyamata, a 

fiatalok társadalmi szerepe és helye, 

valamint a kiszolgáltatott személyek, 

köztük a harmadik országbeli 

állampolgárok tekintetében. Az InvestEU 

programnak hozzá kell járulnia az európai 

kultúra és kreativitás támogatásához is. Az 

uniós társadalmak és a munkaerőpiac 

következő évtizedben várható mélyreható 

átalakulásának figyelembevétele érdekében 

szükség van az emberi erőforrásokba, a 

mikrofinanszírozásba és a szociális 

gazdaságba való beruházásokra. 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 rendelkezésére álló 

források kínálatát. Az európai szociális 

infrastruktúrára irányuló beruházásokkal 

foglalkozó magas szintű munkacsoport 

jelentése18 rávilágított a szociális 

infrastruktúra és szolgáltatások, többek 

között az oktatás, a képzés, az 

egészségügy, a lakhatás és a társadalmi 

befogadás terén jellemző beruházási 
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potenciálját, valamint az alapítványoktól 

származó támogatást a szociális piaci 

értéklánc fejlesztésének és az Unió 

ellenálló képességének előmozdításához. 

hiányra, és megállapította, hogy 

támogatásra van szükség, többek között 

uniós szinten is. Ezért ki kell aknázni az 

állami és magán erőforrások együttes 

potenciálját a szociális piaci értéklánc 

fejlesztésének és az Unió ellenálló 

képességének előmozdításához. 

__________________ __________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250. 

18 Közzétéve: European Economy 

Discussion Paper 74. szám, 2018. január. 

18 Közzétéve: European Economy 

Discussion Paper 74. szám, 2018. január. 
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Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) Az egyes szakpolitikai keretekhez 

két komponens kapcsolódik: az uniós 

komponens és a tagállami komponens. Az 

uniós komponens az egész Unióra kiterjedő 

piaci hiányosságok vagy az optimálistól 

elmaradó beruházási helyzetek arányos 

módon történő kezelésére szolgál; a 

támogatásban részesülő fellépéseknek 

egyértelmű uniós hozzáadott értékkel kell 

rendelkezniük. A tagállami komponens 

keretében lehetőséget kell biztosítani a 

tagállamoknak arra, hogy a megosztott 

irányítás alá tartozó alapokból származó 

forrásaik egy részével hozzájáruljanak az 

uniós garancia feltöltéséhez annak 

érdekében, hogy az felhasználható legyen 

meghatározott piaci hiányosságok vagy az 

optimálistól elmaradó beruházási helyzetek 

kezelését célzó finanszírozási vagy 

beruházási műveletekhez a saját 

területükön, többek között a kiszolgáltatott 

helyzetben lévő vagy távoli területeken, 

például az Unió legkülső régióiban, és 

ezáltal hozzájáruljanak a megosztott 

irányítású alap célkitűzéseinek 

megvalósításához. Az InvestEU Alap uniós 

(19) Az egyes szakpolitikai keretekhez 

két komponens kapcsolódik: az uniós 

komponens és a tagállami komponens. Az 

uniós komponens az egész Unióra kiterjedő 

piaci hiányosságok vagy az optimálistól 

elmaradó beruházási helyzetek arányos 

módon történő kezelésére szolgál; a 

támogatásban részesülő fellépéseknek 

egyértelmű uniós hozzáadott értékkel kell 

rendelkezniük. A tagállami komponens 

keretében lehetőséget kell biztosítani a 

tagállamoknak arra, hogy a megosztott 

irányítás alá tartozó alapokból származó 

forrásaik egy részével hozzájáruljanak az 

uniós garancia feltöltéséhez annak 

érdekében, hogy az felhasználható legyen 

meghatározott piaci hiányosságok vagy az 

optimálistól elmaradó beruházási helyzetek 

kezelését célzó finanszírozási vagy 

beruházási műveletekhez a saját 

területükön, többek között a kevésbé fejlett 

régiókban és a kiszolgáltatott helyzetben 

lévő vagy távoli területeken, például az 

Unió legkülső régióiban, és ezáltal 

hozzájáruljanak a megosztott irányítású 

alap célkitűzéseinek megvalósításához. Az 
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vagy tagállami komponenséből nyújtott 

támogatásnak el kell kerülnie a 

magánfinanszírozás megkettőzését, illetve 

annak kiszorítását, valamint a 

versenytorzítást a belső piacon. 

InvestEU Alap uniós vagy tagállami 

komponenséből nyújtott támogatásnak el 

kell kerülnie a magánfinanszírozás 

megkettőzését, illetve annak kiszorítását, 

valamint a versenytorzítást a belső piacon. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) A tagállami komponenst 

kifejezetten úgy kell kialakítani, hogy 

lehetővé tegye a megosztott irányítás alá 

tartozó alapok felhasználását az Unió 

által biztosított garancia feltöltéséhez. E 

kombináció célja, hogy az Unió magas 

hitelminősítését kihasználva előmozdítsa a 

nemzeti és regionális beruházásokat, 

miközben biztosítja a függő 

kötelezettségek következetes 

kockázatkezelését azáltal, hogy a Bizottság 

által nyújtott garanciát közvetett irányítás 

mellett használja fel. Az Uniónak 

garanciát kell nyújtania a Bizottság és a 

végrehajtó partnerek között a tagállami 

komponens keretében kötött 

garanciamegállapodásokban előirányzott 

finanszírozási és beruházási műveletekre, 

a garancia feltöltését a megosztott 

irányítás alá tartozó alapoknak kell 

biztosítaniuk a Bizottság által a műveletek 

jellege és az ebből eredő várható 

veszteségek alapján meghatározott 

feltöltési rátának megfelelően, a 

tagállamnak pedig a várható veszteségeket 

meghaladó veszteségre back-to-back 

garanciát kell vállalnia az Unió javára. 

Ezeket a követelményeket az egyes – a 

lehetőséget önként választó – 

tagállamokkal kötött átfogó hozzájárulási 

megállapodásban kell meghatározni. A 

hozzájárulási megállapodásnak 

tartalmaznia kell az érintett tagállamban 

végrehajtandó összes – egy vagy több – 

egyedi garanciamegállapodást. A feltöltési 

törölve 
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ráta eseti alapon történő meghatározásához 

szükség van az XXXX (EU, Euratom) 

rendelet19 (a költségvetési rendelet) [211. 

cikkének (1) bekezdésétől] való eltérésre. 

Ez a megoldás továbbá olyan egységes 

szabályrendszert biztosít a központilag 

irányított alapokból vagy megosztott 

irányítás alá tartozó alapokból támogatott 

költségvetési garanciákra, ami 

megkönnyíti kombinációjukat. 

Módosítás  14 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) A Bizottságnak az InvestEU Alap 

végrehajtó partnereinek kiválasztásakor 

figyelembe kell vennie, hogy a partnerek 

milyen mértékben képesek hozzájárulni az 

InvestEU Alap célkitűzéseihez és e célból 

saját forrásaikat bevonni a megfelelő 

földrajzi lefedettség és diverzifikáció 

biztosítása, a magánbefektetők bevonása és 

a kockázatok megfelelő diverzifikálása, 

valamint a piaci hiányosságok és az 

optimálistól elmaradó beruházási helyzetek 

kezelésére szolgáló új megoldások 

kialakítása érdekében. Tekintettel a 

Szerződésekben meghatározott szerepére, 

tagállamokon átívelő működésére, 

valamint a jelenlegi finanszírozási 

eszközökről és az ESBA-ról szerzett 

tapasztalataira, indokolt, hogy az InvestEU 

uniós komponense keretében továbbra is az 

Európai Beruházási Bank (EBB) Csoport 

maradjon a Bizottság fő végrehajtó 

partnere. Az EBB-csoport mellett a 

nemzeti fejlesztési bankok vagy 

intézmények számára célszerű lehetővé 

tenni, hogy kiegészítő pénzügyi termékeket 

kínáljanak, mivel a regionális szinten 

szerzett tapasztalataik és képességeik jól 

felhasználhatók a közszektorbeli források 

által az Unió területén gyakorolt hatás 

maximalizálásához. Emellett lehetővé kell 

tenni más nemzetközi pénzügyi 

(29) A Bizottságnak az InvestEU Alap 

végrehajtó partnereinek kiválasztásakor 

figyelembe kell vennie, hogy a partnerek 

milyen mértékben képesek hozzájárulni az 

InvestEU Alap célkitűzéseihez és e célból 

saját forrásaikat bevonni a minden 

tagállam számára megfelelő földrajzi 

lefedettség és diverzifikáció biztosítása, a 

magánbefektetők bevonása és a kockázatok 

megfelelő diverzifikálása, valamint a piaci 

hiányosságok és az optimálistól elmaradó 

beruházási helyzetek kezelésére szolgáló új 

megoldások kialakítása érdekében. Az 

InvestEU Alapon keresztül végrehajtott 

beavatkozásoknak hozzá kell járulnia a 

regionális fejlettség terén tapasztalható 

különbségek csökkentéséhez. Tekintettel a 

Szerződésekben meghatározott szerepére, 

tagállamokon átívelő működésére, 

valamint a jelenlegi finanszírozási 

eszközökről és az ESBA-ról szerzett 

tapasztalataira, indokolt, hogy az InvestEU 

uniós komponense keretében továbbra is az 

Európai Beruházási Bank (EBB) Csoport 

maradjon a Bizottság fő végrehajtó 

partnere. Az EBB-csoport mellett a 

nemzeti fejlesztési bankok vagy 

intézmények számára célszerű lehetővé 

tenni, hogy kiegészítő pénzügyi termékeket 

kínáljanak, mivel a regionális szinten 

szerzett tapasztalataik és képességeik jól 
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intézmények végrehajtó partnerként való 

bevonását különösen akkor, ha szakértelem 

és tapasztalat tekintetében egyes 

tagállamokban komparatív előnyt 

jelentenek. Lehetővé kell tenni továbbá, 

hogy a költségvetési rendeletben 

meghatározott feltételeket teljesítő egyéb 

szervezetek végrehajtó partnerként járjanak 

el. 

felhasználhatók a közszektorbeli források 

által az Unió területén gyakorolt hatás 

maximalizálásához. Emellett lehetővé kell 

tenni más nemzetközi pénzügyi 

intézmények végrehajtó partnerként való 

bevonását különösen akkor, ha szakértelem 

és tapasztalat tekintetében egyes 

tagállamokban komparatív előnyt 

jelentenek. Lehetővé kell tenni továbbá, 

hogy a költségvetési rendeletben 

meghatározott feltételeket teljesítő egyéb 

szervezetek végrehajtó partnerként járjanak 

el. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(30) Annak biztosítása érdekében, hogy 

az InvestEU Alap uniós komponense 

keretében végrehajtott beavatkozások az 

uniós szinten jelentkező piaci 

hiányosságokra és az optimálistól elmaradó 

beruházási helyzetekre összpontosuljanak, 

ugyanakkor azonban megfeleljenek a 

lehető legszélesebb földrajzi hatókör 

célkitűzésének, az uniós garanciát olyan 

végrehajtó partnereknek kell allokálni, 

amelyek – önmagukban vagy más 

végrehajtó partnerekkel együtt – legalább 

három tagállamot le tudnak fedni. A cél 

azonban az, hogy az uniós komponenshez 

kapcsolódó uniós garancia mintegy 75 %-a 

olyan végrehajtó partnerhez vagy 

partnerekhez kerüljön, amelyek 

valamennyi tagállamban képesek az 

InvestEU Alaphoz kapcsolódó pénzügyi 

termékeket kínálni. 

(30) Annak biztosítása érdekében, hogy 

az InvestEU Alap uniós komponense 

keretében végrehajtott beavatkozások az 

uniós szinten jelentkező piaci 

hiányosságokra és az optimálistól elmaradó 

beruházási helyzetekre összpontosuljanak, 

ugyanakkor azonban megfeleljenek a 

lehető legszélesebb földrajzi hatókör 

célkitűzésének és elkerüljék a fejlettebb 

tőkepiacokkal rendelkező tagállamok 

aránytalan előnyszerzését, az uniós 

garanciát olyan végrehajtó partnereknek 

kell allokálni, amelyek – önmagukban 

vagy más végrehajtó partnerekkel együtt – 

legalább három tagállamot le tudnak fedni. 

A cél azonban az, hogy az uniós 

komponenshez kapcsolódó uniós garancia 

mintegy 75%-a olyan végrehajtó 

partnerhez, mint például az EBB vagy 

partnerekhez kerüljön, amelyek 

valamennyi tagállamban képesek az 

InvestEU Alaphoz kapcsolódó pénzügyi 

termékeket kínálni. 
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Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

31 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(31) A tagállami komponenshez tartozó 

uniós garanciát olyan végrehajtó 

partnerekhez kell allokálni, amelyek a 

[költségvetési rendelet] [62. cikke (1) 

bekezdésének c) pontja] értelmében 

támogathatók, beleértve a nemzeti vagy 

regionális fejlesztési bankokat vagy 

intézményeket, az EBB-t, az Európai 

Beruházási Alapot és más multilaterális 

fejlesztési bankokat. A tagállami 

komponenshez kapcsolódó végrehajtó 

partnerek kiválasztásakor a Bizottságnak 

figyelembe kell vennie az egyes 

tagállamok javaslatait. A [költségvetési 

rendelet] [154. cikkének] megfelelően a 

Bizottságnak el kell végeznie a végrehajtó 

partner szabályainak és eljárásainak 

értékelését annak megállapítása 

érdekében, hogy azok biztosítják-e az 

Unió pénzügyi érdekeinek a Bizottság 

által nyújtottal egyenértékű védelmét. 

törölve 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) Az InvestEU Tanácsadó Platform 

célja, hogy segítse az egyes szakpolitikai 

keretekhez kapcsolódóan stabil beruházási 

projektportfólió-tervek kialakítását. 

Emellett az InvestEU program keretében 

ágazatközi funkciójának létrehozásával 

egyablakos ügyintézési pontot és a 

szakpolitikákon átívelő projektfejlesztési 

tanácsadást kell biztosítani a központi 

irányítású uniós programokhoz 

biztosítandó. 

(35) Az InvestEU Tanácsadó Platform 

célja, hogy segítse az egyes szakpolitikai 

keretekhez kapcsolódóan stabil beruházási 

projektportfólió-tervek kialakítását, 

gondoskodva a földrajzi diverzifikáció 

hatékony megvalósításáról azzal a céllal, 

hogy hozzájáruljanak a gazdasági, 

társadalmi és területi kohézióra vonatkozó 

uniós célkitűzéshez és a regionális 

egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Emellett 

az InvestEU program keretében ágazatközi 

funkciójának létrehozásával egyablakos 

ügyintézési pontot és a szakpolitikákon 
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átívelő projektfejlesztési tanácsadást kell 

biztosítani a központi irányítású uniós 

programokhoz biztosítandó. 

 

Módosítás  18 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(36) Annak biztosításához, hogy a 

tanácsadási szolgáltatások földrajzi 

kiterjesztése minél szélesebb legyen az 

Unión belül, valamint az InvestEU Alappal 

kapcsolatos helyi ismereteket sikeresen ki 

lehessen aknázni, a meglévő támogatási 

rendszerek figyelembevételével szükség 

szerint biztosítani kell az InvestEU 

Tanácsadó Platform helyi jelenlétét abból a 

célból, hogy kézzelfogható, proaktív és 

testre szabott helyszíni támogatást lehessen 

nyújtani. 

(36) Annak biztosításához, hogy a 

tanácsadási szolgáltatások földrajzi 

kiterjesztése minél szélesebb legyen az 

Unión belül, valamint az InvestEU Alappal 

kapcsolatos helyi ismereteket sikeresen ki 

lehessen aknázni, a meglévő támogatási 

rendszerek figyelembevételével az 

InvestEU Alap alá tartozó projektek 

fejlesztésében nehézségekkel küzdő egyes 

tagállamokban és a régiókban szükség 

szerint biztosítani kell az InvestEU 

Tanácsadó Platform helyi jelenlétét abból a 

célból, hogy kézzelfogható, proaktív és 

testre szabott helyszíni támogatást lehessen 

nyújtani. 

 

Módosítás  19 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(37) Az InvestEU Alapból nyújtott 

kapacitásépítési támogatásnak hozzá kell 

járulnia a minőségi projektek 

kezdeményezéséhez szükséges szervezeti 

kapacitás és árjegyzési tevékenységek 

kialakításához. További cél olyan feltételek 

megteremtése, amelyek segítik a 

támogatható kedvezményezettek 

potenciális számának növelését a 

kialakulóban lévő piaci szegmensekben, 

különösen abban az esetben, ha egyes 

projektek kis mérete miatt jelentős ügyleti 

(37) Az InvestEU Alapból nyújtott 

kapacitásépítési támogatásnak hozzá kell 

járulnia a minőségi projektek 

kezdeményezéséhez szükséges szervezeti 

kapacitás és árjegyzési tevékenységek 

kialakításához. További cél olyan feltételek 

megteremtése, amelyek segítik a 

támogatható kedvezményezettek 

potenciális számának növelését a 

kialakulóban lévő piaci szegmensekben, 

valamint a felkészítésüket célzó 

programok létrehozása, különösen abban 
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többletköltségekkel kellene számolni, mint 

például a szociális finanszírozási 

ökoszisztéma esetében. A kapacitásépítési 

támogatásnak ezért ki kell egészítenie a 

konkrét szakpolitikai területre irányuló más 

uniós programok keretében végrehajtott 

intézkedéseket. 

az esetben, ha egyes projektek kis mérete 

miatt jelentős ügyleti többletköltségekkel 

kellene számolni, mint például a szociális 

finanszírozási ökoszisztéma esetében. A 

kapacitásépítési támogatásnak ezért ki kell 

egészítenie a konkrét szakpolitikai területre 

irányuló más uniós programok keretében 

végrehajtott intézkedéseket. Külön 

erőfeszítéseket kell tenni az esetleges 

projektgazdák, különösen a helyi és 

regionális szolgáltatói szervezetek 

kapacitásbővítésének támogatására. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

40 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(40) Az uniós célkitűzések 

megvalósítása terén elért haladás nyomon 

követése érdekében teljesítmény-, 

eredmény- és hatásmutatókon alapuló 

stabil nyomonkövetési keretrendszert kell 

alkalmazni. Az európai polgárok felé 

történő elszámoltathatóságot biztosítandó a 

Bizottságnak évente jelentést kell tennie az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 

InvestEU program terén elért haladásról, 

annak hatásairól és műveleteiről. 

(40) Az uniós célkitűzések 

megvalósítása terén elért haladás nyomon 

követése érdekében teljesítmény-, 

eredmény- és hatásmutatókon alapuló 

stabil nyomonkövetési keretrendszert kell 

alkalmazni. Az európai polgárok felé 

történő elszámoltathatóságot biztosítandó a 

Bizottságnak évente kétszer, 6 havonta 

jelentést kell tennie az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak az InvestEU 

program terén elért haladásról, annak 

hatásairól és műveleteiről, és az egyéb 

uniós szakpolitikákkal és eszközökkel, 

különösen a megosztott irányítás alatt álló 

alapokkal való összehangolásáról, azokat 

kiegészítő jellegéről és azoknak való 

megfeleléséről. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

47 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(47) Az InvestEU programnak uniós 

szintű piaci hiányosságokat vagy az 

(47) Az InvestEU programnak az uniós 

szintű piaci hiányosságokat, az optimálistól 
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optimálistól elmaradó beruházási 

helyzeteket kell kezelnie, és biztosítania 

kell – új vagy összetett piaci 

hiányosságokra irányuló – innovatív 

pénzügyi termékek uniós piacokon történő 

tesztelését, valamint az elterjesztésüket 

lehetővé tevő rendszert. Következésképpen 

uniós szintű intézkedésre van szükség, 

elmaradó beruházási helyzeteket vagy a 

fejlettség szintjében tapasztalható 

különbségeket kell kezelnie, és biztosítania 

kell – új vagy összetett piaci 

hiányosságokra irányuló – innovatív 

pénzügyi termékek uniós piacokon történő 

tesztelését, valamint az elterjesztésüket 

lehetővé tevő rendszert. Következésképpen 

uniós szintű intézkedésre van szükség, 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1. „addicionalitás”: az InvestEU által 

olyan műveletekhez nyújtott támogatás, 

amelyek piaci hiányosságok vagy nem 

megfelelő beruházási helyzetek kezelésére 

irányulnak, és amelyeket nem lehetett 

volna végrehajtani azon időszak alatt, 

amely alatt igénybe lehet venni az uniós 

garanciát, vagy nem lehetett volna 

ugyanolyan mértékben végrehajtani az 

EBB, illetve az EBA által, vagy egyéb 

uniós pénzügyi eszközök alapján, az 

InvestEU támogatása nélkül; 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa)  az uniós foglalkoztatási ráta 

növeléséhez; 

 

Módosítás  24 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

b) az uniós gazdaság 

fenntarthatóságához és növekedéséhez; 

b) az uniós gazdaság növekedéséhez 

és fenntartható fejlődéséhez; 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a kiegyensúlyozott fejlődéshez és a 

különbségek csökkentéséhez; 

 

Módosítás  26 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az Unió társadalmi ellenálló 

képességéhez és inkluzivitásához; 

c) az Unió kohéziójához, társadalmi 

innovációjához és ellenálló képességéhez 

és inkluzivitásához; 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a tudományos és technológiai 

haladás, valamint a kultúra, az oktatás és 

a képzés előmozdításához; 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) az éghajlat-politikai célkitűzések 

eléréshez, valamint a hosszú távú 

környezetvédelmi és társadalmi előnyök 

biztosításához; 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja 

szerinti tagállami komponens céljára az 

érintett összegek tekintetében további 

uniós garancia biztosítható, amennyiben az 

egyes tagállamok allokálják a megfelelő 

összegeket az [[szám] CPR rendelet]28 [10. 

cikkének (1) bekezdése] és az [[szám] 

KAP-tervre vonatkozó rendelet]29 [75. 

cikkének (1) bekezdése] szerint. 

törölve 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A következő harmadik országok egyes 

pénzügyi termékekben való részvétel 

céljából hozzájárulhatnak az InvestEU 

Alap 8. cikke (1) bekezdésének a) 

pontjában említett uniós komponenshez, 

valamint a 7. cikk (1) bekezdésében 

említett egyes szakpolitikai keretekhez a 

[költségvetési rendelet] [218. cikke (2) 

bekezdésének] értelmében: 

A következő harmadik országok egyes 

pénzügyi termékekben való részvétel 

céljából hozzájárulhatnak a 7. cikk 

(1) bekezdésében említett egyes 

szakpolitikai keretekhez a [költségvetési 

rendelet] [218. cikke (2) bekezdésének] 

értelmében: 

 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az uniós garancia nyújtása 

közvetett irányítással történik a 

[költségvetési rendelet] [62. cikke (1) 

bekezdése c) pontjának ii–vii. 

alpontjában] említett szervekkel. Az e 

rendelet szerinti uniós finanszírozás egyéb 

formáit közvetlen vagy közvetett 

irányítással kell végrehajtani a 

[költségvetési rendeletnek] megfelelően, 

ideértve a rendelet [VIII. címével] 

összhangban nyújtott vissza nem térítendő 

támogatásokat. 

(1) Az InvestEU keretében nyújtott 

uniós garanciát közvetett irányítással az 

Európai Beruházási Banknak kell 

kezelnie, valamint e rendelettel 

összhangban a végrehajtó partnereknek 

kell nyújtaniuk. Az e rendelet szerinti 

uniós finanszírozás egyéb formáit 

közvetlen vagy közvetett irányítással kell 

végrehajtani a [költségvetési rendeletnek] 

megfelelően, ideértve a rendelet [VIII. 

címével] összhangban nyújtott vissza nem 

térítendő támogatásokat. 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a fenntartható infrastruktúrára 

vonatkozó szakpolitikai keret: magában 

foglalja a közlekedés, az energiaügy, a 

digitális összekapcsoltság, a 

nyersanyagellátás és -feldolgozás, a 

világűr, az óceánok és a víz, a 

hulladékgazdálkodás, a természeti és más 

környezetvédelmi infrastruktúra, a 

berendezések, továbbá a mobil eszközök 

területére és az Unió környezetvédelmi 

és/vagy társadalmi fenntarthatósági 

célkitűzéseihez hozzájáruló, valamint a 

környezetvédelmi vagy társadalmi 

fenntarthatósági előírásainak megfelelő 
innovatív technológiák telepítésére 

irányuló fenntartható beruházásokat; 

a) a fenntartható infrastruktúrára 

vonatkozó szakpolitikai keret: magában 

foglalja a közlekedés és a logisztika, a 

városi mobilitás, az energiaügy, az 

energiahatékonyság, a kommunikáció, a 

digitális és széles sávú összekapcsoltság, 

az idegenforgalom, a nyersanyagellátás és 

-feldolgozás, a világűr, az óceánok és a víz, 

a hulladékgazdálkodás, a körforgásos 

gazdaság, a természeti és más 

környezetvédelmi infrastruktúra, a 

kulturális örökség, a berendezések, 

továbbá a mobil eszközök területére és az 

Unió környezetvédelmi és/vagy társadalmi 

fenntarthatósági célkitűzéseihez, valamint 

az azon régió hosszú távú fenntartható 

fejlődéséhez hozzájáruló innovatív 

technológiák telepítésére irányuló 

fenntartható beruházásokat, amelyben a 

műveletre sor kerül; 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 
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7 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a kutatásra, innovációra és 

digitalizációra vonatkozó szakpolitikai 

keret: magában foglalja a kutatási és 

innovációs tevékenységeket, a kutatási 

eredmények piaci hasznosítását, az 

innovatív megoldások bemutatását és 

bevezetését, valamint a kkv-któl eltérő 

innovatív vállalkozások növekedéséhez 

nyújtott támogatást, továbbá az uniós 

gazdasági ágazat digitalizálását; 

b) a kutatásra, innovációra és 

digitalizációra vonatkozó szakpolitikai 

keret: magában foglalja a kutatási és 

innovációs tevékenységeket, a 

tudástranszfert és a kutatási eredmények 

piaci hasznosítását, az innovatív 

megoldások bemutatását és bevezetését, 

valamint az innovatív vállalkozások 

növekedéséhez nyújtott támogatást és az 

innovációs klaszterek felé, továbbá az 

uniós gazdasági ágazat digitalizálását; 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a kkv-kra vonatkozó szakpolitikai 

keret: magában foglalja a kkv-k és – 

kellően indokolt esetekben – a kis méretű 

közepes piaci tőkeértékű vállalatok 

finanszírozáshoz jutását és a finanszírozás 

rendelkezésre állását; 

c) a kkv-kra vonatkozó szakpolitikai 

keret: magában foglalja a kkv-k és – 

kellően indokolt esetekben – a közepes 

piaci tőkeértékű vállalatok 

finanszírozáshoz jutását és a finanszírozás 

rendelkezésre állását; 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a szociális beruházásra és 

készségfejlesztésre vonatkozó szakpolitikai 

keret: magában foglalja a 

mikrofinanszírozást, a szociális 

vállalkozások finanszírozását és a szociális 

gazdaságot, a készségfejlesztést, oktatást, 

képzést és a kapcsolódó szolgáltatásokat, a 

szociális infrastruktúrát (többek között a 

szociális lakásokat és a diákszállásokat), a 

szociális innovációt, az egészségügyet és a 

d) a szociális beruházásra és 

készségfejlesztésre vonatkozó szakpolitikai 

keret: magában foglalja a 

mikrofinanszírozást, a szociális 

vállalkozások finanszírozását és a szociális 

gazdaságot, a készségfejlesztést, oktatást, 

képzést és a kapcsolódó szolgáltatásokat, a 

szociális infrastruktúrát (többek között a 

szociális lakásokat és a diákszállásokat), az 

integrált városrehabilitációt; a szociális 



 

PE627.661v02-00 26/37 AD\1170011HU.docx 

HU 

tartós ápolás-gondozást a befogadást és 

hozzáférhetőséget, a társadalmi célú 

kulturális tevékenységeket; a 

kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek, 

többek között a harmadik országbeli 

állampolgárok beilleszkedését. 

innovációt, az egészségügyet és a tartós 

ápolás-gondozást a tevékeny időskorhoz, a 

gyermekek és a felnőttek intézményektől 

való függetlenítésének folyamatát, a 

befogadást és hozzáférhetőséget, a 

társadalmi célú kulturális és kreatív 

tevékenységeket; a kiszolgáltatott 

helyzetben lévő személyek, többek között a 

harmadik országbeli állampolgárok 

beilleszkedését. 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az (1) bekezdés a) pontjában említett, 

fenntartható infrastruktúrára vonatkozó 

szakpolitikai kerethez tartozó 

finanszírozási és beruházási műveleteket 

éghajlat-politikai, környezetvédelmi és 

társadalmi fenntarthatósági vizsgálatnak 

kell alávetni a káros hatások 

minimalizálása és az éghajlat-politikai, 

környezetvédelmi és szociális vonatkozású 

előnyök maximalizálása érdekében. E 

célból a támogatást igénylő 

projektgazdáknak a Bizottság 

iránymutatása alapján megfelelő 

tájékoztatást kell nyújtaniuk. Az 

iránymutatásban meghatározott méretkorlát 

alatti projekteket nem kell vizsgálni. 

Az (1) bekezdés a) pontjában említett, 

fenntartható infrastruktúrára vonatkozó 

szakpolitikai kerethez tartozó 

finanszírozási és beruházási műveleteket 

éghajlat-politikai, környezetvédelmi és 

társadalmi fenntarthatósági vizsgálatnak 

kell alávetni a káros hatások 

minimalizálása és az éghajlat-politikai, 

környezetvédelmi és szociális vonatkozású 

előnyök maximalizálása érdekében. E 

célból a támogatást igénylő 

projektgazdáknak a Bizottság 

iránymutatása alapján megfelelő 

tájékoztatást kell nyújtaniuk a rendelet 

hatálybalépése előtt. Az iránymutatásban 

meghatározott méretkorlát alatti 

projekteket nem kell vizsgálni. 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság iránymutatásának lehetővé 

kell tennie a következőket: 

A beruházási iránymutatásoknak lehetővé 

kell tenniük a következőket: 
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Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a társadalmi befogadásra gyakorolt 

hatás felmérése egyes területek vagy 

népességcsoportok esetében. 

c) a társadalmi befogadásra gyakorolt 

hatás felmérése, többek között az 

életminőség javítása és a társadalmi 

kohézió szempontjából, különös figyelmet 

fordítva a kiszolgáltatottabb személyekre. 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 7a. cikk 

 Addicionalitás 

 Az InvestEU által támogatott projektek 

kockázati profilja jellemzően magasabb, 

mint a szokásos EBB-műveletek keretében 

támogatott projekteké, és az InvestEU 

portfóliója általánosságban magasabb 

kockázati profillal fog rendelkezni, mint 

az EBB által a szokásos beruházási 

politikája alapján támogatott beruházási 

portfólió e rendelet hatálybalépése előtt. 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[...] törölve 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 2 bekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) egy vagy több tagállamban 

található vagy ott letelepedett jogalanyok 

között létrejött, határokon átnyúló 

projektek, amelyek egy vagy több 

harmadik országot érintenek, ideértve a 

csatlakozó országokat, a tagjelölt 

országokat és potenciális tagjelölteket, az 

európai szomszédságpolitika, az Európai 

Gazdasági Térség vagy az Európai 

Szabadkereskedelmi Társulás hatálya alá 

tartozó országokat, illetőleg az EUMSZ II. 

mellékletében meghatározott valamely 

tengerentúli országot vagy területet vagy a 

társult harmadik országokat, függetlenül 

attól, hogy az említett harmadik 

országokban, illetve tengerentúli 

országokban vagy területeken található-e 

partner; 

a) egy vagy több tagállamban 

található vagy ott letelepedett jogalanyok 

között létrejött, határokon átnyúló vagy 

régióközi projektek, amelyek egy vagy 

több harmadik országot érintenek, ideértve 

a csatlakozó országokat, a tagjelölt 

országokat és potenciális tagjelölteket, az 

európai szomszédságpolitika, az Európai 

Gazdasági Térség vagy az Európai 

Szabadkereskedelmi Társulás hatálya alá 

tartozó országokat, illetőleg az EUMSZ 

II. mellékletében meghatározott valamely 

tengerentúli országot vagy területet vagy a 

társult harmadik országokat, függetlenül 

attól, hogy az említett harmadik 

országokban, illetve tengerentúli 

országokban vagy területeken található-e 

partner; 

 

Módosítás  42 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az uniós komponens esetében a 

támogatható partnereknek ki kell 

nyilvánítaniuk érdeklődésüket, és 
képesnek kell lenniük arra, hogy legalább 

három tagállamban fedezzék a 

finanszírozási és beruházási műveleteket. 

A végrehajtó partnerek csoportot 

létrehozva együttesen is végrehajthatnak 

finanszírozási és beruházási műveleteket 

legalább három tagállamban. 

Az uniós komponens esetében az 

érdeklődésüket kinyilvánító támogatható 

partnereknek képesnek kell lenniük arra, 

hogy legalább három tagállamban fedezzék 

a finanszírozási és beruházási műveleteket, 

kivéve a 2. cikk (1) bekezdésének 

1. pontjában meghatározott 

vegyesfinanszírozási műveleteket. A 

végrehajtó partnerek csoportot létrehozva 

együttesen is végrehajthatnak 

finanszírozási és beruházási műveleteket 

legalább három tagállamban. 

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

A tagállami komponens esetében az 

érintett tagállam a 9. cikk (3) 

bekezdésének c) pontja szerint jelentkező 

szervezetek közül javaslatot tehet egy vagy 

több támogatható partner végrehajtó 

partnerként való kiválasztására. 

törölve 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az érintett tagállam nem 

javasol végrehajtó partnert, a Bizottság az 

e bekezdés második albekezdésének 

megfelelő eljárás szerint választ azon 

végrehajtó partnerek közül, amelyek az 

érintett földrajzi területeken fedezni 

tudják a finanszírozási és beruházási 

műveleteket. 

törölve 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A végrehajtó partnerek 

kiválasztásakor a Bizottság biztosítja, hogy 

az InvestEU Alaphoz tartozó pénzügyi 

termékek portfóliója: 

(2) A végrehajtó partnerek 

kiválasztásakor a Bizottság biztosítja, hogy 

az InvestEU Alaphoz tartozó pénzügyi 

termékek portfóliójára vonatkozó 

javaslatuk: 

 

Módosítás  46 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) biztosítsa a földrajzi diverzifikációt; d) biztosítsa a földrajzi diverzifikációt 
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tagállamok és régiók szerint, a 

kiegyensúlyozott fejlődés vonatkozásában; 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés – f pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) a végrehajtó partner arra vonatkozó 

kötelezettségvállalása, hogy elfogadja a 

Bizottság és a beruházási bizottság által a 

javasolt finanszírozási vagy beruházási 

művelet fedezésére felhasználandó uniós 

garanciára vonatkozó határozatokat, a 

végrehajtó partner által hozott olyan 

döntések sérelme nélkül, amelyek uniós 

garancia nélküli javasolt műveletre 

vonatkoznak; 

f) a végrehajtó partner arra vonatkozó 

kötelezettségvállalása, hogy elfogadja a 

beruházási bizottság által a javasolt 

finanszírozási vagy beruházási művelet 

fedezésére felhasználandó uniós garanciára 

vonatkozó határozatokat, a végrehajtó 

partner által hozott olyan döntések sérelme 

nélkül, amelyek uniós garancia nélküli 

javasolt műveletre vonatkoznak; 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 5 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Amennyiben a 

garanciamegállapodás megkötésére a 

tagállami komponens keretében kerül sor, 

a megállapodás előírhatja az érintett 

tagállam vagy régiók képviselőinek a 

garanciamegállapodás végrehajtásának 

nyomon követésében való részvételét. 

törölve 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Létre kell hozni egy beruházási 

bizottságot. A bizottság  

(1) Létre kell hozni egy független 

beruházási bizottságot. A bizottság 
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Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A szakértőknek jelentős és releváns piaci 

szakértelemmel kell rendelkezniük a 

projektstrukturálás és a 

projektfinanszírozás, vagy a kkv-, illetőleg 

vállalati finanszírozás területén. 

A szakértőknek jelentős és releváns piaci 

szakértelemmel kell rendelkezniük a 

regionális fejlesztés terén, a 

projektstrukturálás és a 

projektfinanszírozás, valamint a kkv-, 

illetőleg vállalati finanszírozás területén. 

Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A beruházási bizottság összetétele révén 

biztosítani kell, hogy a bizottság széleskörű 

ismeretekkel rendelkezzen a 7. cikk (1) 

bekezdésében említett szakpolitikai 

keretekhez tartozó ágazatokról és az Unión 

belüli földrajzi piacokról, valamint hogy a 

bizottságban összességében biztosított 

legyen a nemek egyensúlya. 

A beruházási bizottság összetétele révén 

biztosítani kell, hogy a bizottság széleskörű 

ismeretekkel rendelkezzen a 7. cikk 

(1) bekezdésében említett szakpolitikai 

keretekhez tartozó ágazatokról és az Unión 

belüli földrajzi piacokról, valamint hogy a 

bizottságban összességében biztosított 

legyen a földrajzi és nemek közötti 

egyensúly. 

 

Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A beruházási bizottság mind a négy 

formációjában négy tagnak állandó tagnak 

kell lennie. Emellett mind a négy 

formációban lennie kell két olyan 

szakértőnek, aki tapasztalattal rendelkezik 

a megfelelő szakpolitikai kerethez tartozó 

ágazatokhoz kapcsolódó beruházások 

terén. Legalább egy állandó tagnak 

rendelkeznie kell a fenntartható 

beruházásokra vonatkozó ismeretekkel. A 

A beruházási bizottság mind a négy 

formációjában négy tagnak állandó tagnak 

kell lennie. Emellett mind a négy 

formációban lennie kell két olyan 

szakértőnek, aki tapasztalattal rendelkezik 

a megfelelő szakpolitikai kerethez tartozó 

ágazatokhoz kapcsolódó beruházások 

terén. Legalább egy állandó tagnak 

rendelkeznie kell a fenntartható 

beruházásokra vonatkozó ismeretekkel. A 
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beruházási bizottság tagjait a Bizottság 

nevezi ki a megfelelő formációba vagy 

formációkba. A beruházási bizottság az 

állandó tagok közül választ elnököt. 

beruházási bizottság tagjait a Bizottság 

nevezi ki a megfelelő formációba vagy 

formációkba. A beruházási bizottság az 

állandó tagok közül választ elnököt. A 

végrehajtó partnerek, amennyiben 

érintettek, részt vesznek a beruházási 

bizottságban. 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 bekezdés – 6 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság elfogadja a beruházási 

bizottságra vonatkozó eljárási szabályzatot 

és irányítja a beruházási bizottság 

titkárságát. 

Az Európai Beruházási Bank elfogadja a 

beruházási bizottságra vonatkozó eljárási 

szabályzatot és gondoskodik a beruházási 

bizottság titkárságáról. 

 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A beruházási bizottság tagjainak a 

bizottság tevékenységében való részvételük 

során pártatlanul és az InvestEU Alap 

kizárólagos érdekét szem előtt tartva kell 

végezniük a munkájukat. A tagok nem 

kérhetnek, és nem fogadhatnak el 

utasításokat a végrehajtó partnerektől, az 

uniós intézményektől, a tagállamoktól, 

vagy bármely más köz- vagy 

magánszervezettől. 

A beruházási bizottság tagjainak a 

bizottság tevékenységében való részvételük 

során pártatlanul és az InvestEU Alap 

kizárólagos érdekét szem előtt tartva kell 

végezniük a munkájukat. A tagok nem 

kérhetnek, és nem fogadhatnak el 

utasításokat a végrehajtó partnerektől, az 

uniós intézményektől, a tagállamoktól, a 

régióktól vagy bármely más köz- vagy 

magánszervezettől. 

 

Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az InvestEU Tanácsadó Platform Az InvestEU Tanácsadó Platformot az 
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tanácsadással segíti a beruházási projektek 

meghatározását, előkészítését, fejlesztését, 

strukturálását, az azokkal kapcsolatos 

beszerzést és végrehajtásukat, illetőleg 

erősíti a projektgazdák és a pénzügyi 

közvetítők finanszírozási és beruházási 

műveletek végrehajtására irányuló 

képességét. A platform által biztosított 

támogatás kiterjedhet adott esetben a 

projekt életciklusának vagy egy támogatott 

szervezet finanszírozásának bármely 

szakaszára. 

Európai Beruházási Bank irányítja, 

továbbá e platform a Bizottság, az EBB-

csoport és más intézmények, köztük a 

nemzeti fejlesztési bankok vagy 

intézmények tapasztalataira fog 

támaszkodni, valamint tanácsadással segíti 

a beruházási projektek meghatározását, 

előkészítését, fejlesztését, strukturálását, az 

azokkal kapcsolatos beszerzést és 

végrehajtásukat, illetőleg erősíti a 

projektgazdák és a pénzügyi közvetítők 

finanszírozási és beruházási műveletek 

végrehajtására irányuló képességét. A 

platform által biztosított támogatás 

kiterjedhet adott esetben a projekt 

életciklusának vagy egy támogatott 

szervezet finanszírozásának bármely 

szakaszára. 

 

Módosítás  56 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Szükség esetén biztosítani kell az 

InvestEU Tanácsadó Platform helyi 

jelenlétét. Ezt különösen azokban a 

tagállamokban vagy régiókban kell 

biztosítani, amelyek nehézségekkel 

szembesülnek az InvestEU Alaphoz 

kapcsolódó projektek fejlesztése során. Az 

InvestEU Tanácsadó Platform segíti a 

regionális és helyi szintű tudástranszfert az 

(1) bekezdésben említett támogatással 

összefüggő regionális és helyi kapacitás és 

szakértelem folyamatos kiépítése céljából. 

(6) Biztosítani kell az InvestEU 

Tanácsadó Platform helyi jelenlétét 

minden olyan tagállamban és régióban, 

amelyek nehézségekkel szembesülnek az 

InvestEU Alaphoz kapcsolódó projektek 

fejlesztése során. Az InvestEU Tanácsadó 

Platform segíti a regionális és helyi szintű 

tudástranszfert az (1) bekezdésben említett 

támogatással összefüggő regionális és helyi 

kapacitás és szakértelem folyamatos 

kiépítése céljából. 

 

Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

 (6a) Az InvestEU Tanácsadó Platform 

kapcsolatba lép az európai strukturális és 

beruházási alapokat irányító helyi, 

regionális vagy nemzeti hatóságokkal, 

hogy a projektgazdákat azokhoz a 

projektekhez irányítsa, amelyek 

támogathatók lennének a megosztott 

irányítás alatt álló alapokból. 

 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A végrehajtó partnerek elismerik az 

uniós finanszírozás eredetét, és (különösen 

az intézkedések és azok eredményeinek 

népszerűsítésekor) gondoskodnak annak 

láthatóságáról azáltal, hogy következetes, 

hatékony és célzott információkat juttatnak 

el többféle közönségnek, köztük a 

médiának és a nyilvánosságnak. 

(1) A végrehajtó partnerek elismerik az 

uniós finanszírozás eredetét, és (különösen 

az intézkedések és azok eredményeinek 

népszerűsítésekor) gondoskodnak annak 

láthatóságáról azáltal, hogy az uniós 

programokra alkalmazandó előírásokkal 

összhangban következetes, hatékony és 

célzott információkat juttatnak el többféle 

közönségnek, köztük a médiának és a 

nyilvánosságnak. 

 

 

Módosítás  59 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság tájékoztatási és 

kommunikációs tevékenységeket végez az 

InvestEU programhoz, valamint annak 

intézkedéseihez és eredményeihez 

kapcsolódóan. Az InvestEU programhoz 

allokált pénzügyi forrásoknak ezenfelül az 

Unió politikai prioritásaira vonatkozó 

intézményi kommunikáció költségeihez is 

hozzá kell járulniuk, amennyiben azok 

(2) A Bizottság tájékoztatási és 

kommunikációs kampányokat végez, 

továbbá megfelelő kommunikációs 

platformokat és eszközöket vesz igénybe az 

InvestEU programhoz, valamint annak 

intézkedéseihez és eredményeihez 

kapcsolódóan, többek között az uniós 

programok nemzeti kapcsolattartó 

pontjain keresztül azzal a céllal, hogy 
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kapcsolódnak a 3. cikkben említett 

célkitűzésekhez. 
növelje a támogatások láthatóságát és 

közismertségét. Az InvestEU programhoz 

allokált pénzügyi forrásoknak ezenfelül az 

Unió politikai prioritásaira vonatkozó 

intézményi kommunikáció költségeihez is 

hozzá kell járulniuk, amennyiben azok 

kapcsolódnak a 3. cikkben említett 

célkitűzésekhez. 
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