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Az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása 

***I 

Az Európai Parlament 2017. december 12-i jogalkotási állásfoglalása az 1316/2013/EU 

rendeletnek és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási 

Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése tekintetében történő 

módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2016)0597), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 

172. és 173. cikkére, 175. cikkének harmadik bekezdésére és 182. cikkének (1) 

bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-

0375/2016), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. december 15-i 

véleményére1, 

– tekintettel a Régiók Bizottsága 2016. december 7-i véleményére2, 

– tekintettel az illetékes bizottságok által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) 

bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 

2017. november 8-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament 

álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) 

bekezdésével összhangban, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

                                                 
1  HL C 75., 2017.3.10., 57. o. 
2  HL C 185., 2017.6.9., 62. o. 



 

 

– tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság által az 

eljárási szabályzat 55. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra, 

– tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, 

valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi 

Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 

és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményeire (A8-0198/2017), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát; 

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 

másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 

módosítani kívánja; 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.  

  



 

 

P8_TC1-COD(2016)0276 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. december 12-én került 

elfogadásra az 1316/2013/EU és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap időbeli hatályának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az 

Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése 

tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi 

rendelet elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik 

a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/2396 rendelettel.) 

  



 

 

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ 

 

A Bizottság nyilatkozata az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz program forrásainak 

225 millió EUR összegű emeléséről 

Az Európai Parlament és a Tanács között az ESBA 2.0 finanszírozásáról létrejött politikai 

megállapodás eredményeként 275 millió EUR kerül átcsoportosításra az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz pénzügyi eszközeiből, ami 225 millió EUR összegű csökkentést 

jelent a Bizottság javaslatához képest. 

A Bizottság megerősíti, hogy felülvizsgálja a pénzügyi programozást az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz program forrásainak ebből adódó, 225 millió EUR összegű 

emelésének figyelembe vétele céljából. 

A 2019–2020 közötti évekre vonatkozó éves költségvetési eljárások keretében a Bizottság 

megfelelő javaslatokat fog tenni az említett összeg Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

programon belüli optimális elosztásának biztosítása érdekében. 


