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RÖVID INDOKOLÁS 

 

Háttér  

Az InvestEU program révén a Bizottság köz- és magánberuházásokat kíván mozgósítani a 

jelenlegi beruházási hiány pótlására olyan területeken, mint a fenntartható közlekedés, az új 

mobilitási modellek, a megújuló energia és az energiahatékonyság, a digitális összeköttetések 

és technológiák, a kutatás és innováció, az éghajlatpolitika, a környezetvédelem és az 

erőforrások, az oktatás és a készségfejlesztés, valamint a kkv-k fejlesztése. Az e területeken 

megvalósítandó projektek támogatása révén a program hozzájárul az Unió fenntarthatóságra 

vonatkozó szakpolitikai célkitűzéseihez az éghajlatpolitika, a versenyképesség és a befogadó 

növekedés terén. Az InvestEU Alap 38 milliárd EUR összegű uniós garanciát fog nyújtani 

projektek támogatására a program keretében végzett finanszírozási és beruházási műveletek 

révén. A garancia 15,2 milliárd EUR uniós költségvetési előirányzatnak vagy 40%-os 

feltöltési rátának felel meg. Az InvestEU Alap négy szakpolitikai keret révén működik: 

fenntartható infrastruktúra; kutatás, innováció és digitalizáció; a kkv-k, valamint a szociális 

beruházás és készségfejlesztés.  

A közlekedést főleg a „fenntartható infrastruktúra” keret tartalmazza, amely az infrastruktúrát, 

a mobil eszközöket és az innovatív technológiák piaci bevezetését fedi le. A keret egyéb 

területeket is magában foglal, köztük az energetikát, a digitális összeköttetéseket, az 

űrtechnológiát vagy a környezetvédelmet. A támogatott beruházások előfeltétele az, hogy 

hozzájáruljanak az Unió környezetvédelmi vagy társadalmi fenntarthatósági célkitűzéseihez. 

A teljes uniós garanciavállalás 11,5 milliárd eurós része, vagy 30%-a támogatja ezt a keretet, 

amely 4,6 milliárd EUR összegű költségvetési előirányzatnak felel meg. Mivel az InvestEU 

konkrétan a TEN-T infrastruktúra fejlesztésének támogatását célozza, meg kell jegyezni, hogy 

az InvestEU program felváltja azokat a pénzügyi eszközöket, amelyek korábban az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) részét képezték.       

Az InvestEU program a jelenlegi ESBA utódja és helyettesítője, amely infrastrukturális és 

innovációs keretében kb. 8 milliárd EUR értékben támogatott közlekedési projekteket ESBA 

finanszírozás révén, ami összesen kb. 24 milliárd EUR összeberuházást eredményezett, amely 

az e keretben támogatott beruházások kb. 13%-át tette ki 2018 tavaszáig. A fenti mérleg a 

jövőben további ESBA közlekedési projektekkel fog kiegészülni. Másrészt az ESBA által 

megvalósult közlekedési beruházások részaránya eléggé elmarad a várakozásoktól, ha 

tekintetbe vesszük az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköztől (CEF) a kezdeti ESBA-hoz 

végrehajtott jelentős költségvetési átcsoportosítást.   

Az előadó álláspontja 

Az előadó általában véve üdvözli az InvestEU-ra irányuló javaslatot, amely a köz- és 

magánberuházások ösztönzésére szolgáló eszköz a közlekedési ágazatban, és ezért elősegíti az 

Unió közlekedési hálózatában sürgetően szükséges fejlesztéseket. Beruházások szükségesek a 

TEN-T hálózat infrastruktúrájának területén, beleértve az alternatív üzemanyagokat és az 

elektromos tölomásokat, továbbá az intelligens közlekedési rendszereket, valamint általában a 

mobilitás területén, beleértve a mobilitás új módjait, az alacsony kibocsátású járműveket és a 

fő digitális technológiákat, mint a hálózatba kapcsolt és automatizált közlekedési rendszerek. 

Bár fontos, hogy a projektek hozzájáruljanak az éghajlatpolitikai célkitűzések eléréséhez, az 
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InvestEU-nak elegendő mozgásteret kell biztosítania a fontos társadalmi célkitűzések 

teljesítésére, köztük a közlekedés biztonságára, a munkalehetőségekre és a közlekedés vagy a 

turisztikai oktatására vonatkozóan. Az előadó ezért a javaslatot megerősítő módosításokat 

javasol a következők érdekében: 

- a támogatható közlekedésspecifikus területek egyértelműsítése az I. mellékletben, 

amelyeknek magukban kell foglalnia a TEN-T információtechnikai hálózatokra vonatkozó 

prioritásait, az intelligens és fenntartható mobilitást, az infrastruktúra fenntartását és 

modernizálását, különösen a közúti infrastruktúráét, a közlekedés terén alkalmazott 

digitális technológiákat és a munkaerő átképzését; 

- hangsúlyozni kell az automatizált mobilitási megoldások piaci bevezetése támogatásának 

szükségességét;  

- különleges figyelmet kell fordítani a határon átnyúlóm projektek beruházási kihívásaira; 

- biztosítani kell a támogatott projektek földrajzi egyensúlyát a tagállamok között;   

- egyértelművé kell tenni, hogy a turisztikai projekteknek elő kell segíteni az ágazat 

áttérését a fenntartható, innovatív és digitális turizmusra; 

 hangsúlyozni kell, hogy az InvesEU-nak építenie kell a közlekedés, az energetika, a 

digitális ágazat és a különböző szakpolitikai keretek egyéb ágazatai közti szinergiákra; 

 teljesíteni kell a beruházások éghajlatpolitikához való hozzájárulására vonatkozó 

célkitűzést, amely jelenleg 40%-os arány az ESBA 2.0 esetében.  

Ezen túlmenően az előadó úgy véli, hogy az InvestEU eszközeit úgy kell felhasználni, hogy a 

program kézzelfogható közlekedési projekteket eredményezhessen, elérve legalább az ESBA 

szintjét. Ezért a fenntartható infrastruktúra keretre jutó összeg legalább 50%-át a közlekedés 

területén kellene felhasználni.   

Az előadó végül megjegyzi, hogy a Bizottság javaslata módosítja az ESBA kapcsán kialakult 

irányítási struktúrát, amelyben az EBB központi szerepet játszott, további rétegeket vezetve 

be, és bizonyos mértékben visszahelyezve a beruházási döntéseket a Bizottság szolgálataihoz. 

Az InvestEU-nak továbbá valódi hozzáadott érték létrehozására kell összpontosítania, új 

beruházásokat hozva létre, semmint olyan projektek másolására vagy egyszerű 

helyettesítésére, amelyeket az alap támogatása nélkül is megvalósíthattak volna. Mind az 

irányítás, mind az addicionalitás szempontjai további vizsgálatot igényelnek az elkövetkező 

elemzések során.     

 

MÓDOSÍTÁS: 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági 

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

módosításokat: 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 
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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, ami esetenként 

súlyos következményekkel jár. 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, a növekvő egyenlőtlenség 

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. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az értékelések kiemelték, hogy a 

2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó 

többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó 

finanszírozási eszközök sokfélesége 

(2) Az értékelések kiemelték, hogy a 

2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó 

többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó 

finanszírozási eszközök sokfélesége 
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átfedéseket eredményezett. Ez a közvetítők 

és a végső kedvezményezettek számára is 

összetett helyzeteket teremtett azáltal, hogy 

különböző támogathatósági és jelentéstételi 

szabályoknak kellett megfelelniük. A 

szabályok összehangolatlansága 

megakadályozta a különböző uniós 

források ötvözését is, pedig ez észszerű lett 

volna a különböző finanszírozási formákat 

igénylő projektek támogatásához. Ezért 

van szükség egyetlen alap – az InvestEU 

Alap – létrehozására, amelyen keresztül a 

finanszírozási lehetőségek egyetlen 

költségvetési garanciamechanizmusba 

történő integrálása és egyszerűsítése révén 

a végső kedvezményezettek számára 

hatékonyabban működő támogatást lehet 

biztosítani, ezáltal fokozva az uniós 

beavatkozás hatását az uniós költségvetésre 

háruló költségek csökkentése mellett. 

átfedéseket eredményezett. Ez a közvetítők 

és a végső kedvezményezettek számára is 

összetett helyzeteket teremtett azáltal, hogy 

különböző támogathatósági és jelentéstételi 

szabályoknak kellett megfelelniük, ami 

tovább csökkentette a beruházási 

hajlandóságot. A szabályok 

összehangolatlansága megakadályozta a 

különböző uniós források ötvözését is, 

pedig ez észszerű lett volna a különböző 

finanszírozási formákat igénylő projektek 

támogatásához. Ezért van szükség egyetlen 

alap – az InvestEU Alap – létrehozására, 

amelyen keresztül a finanszírozási 

lehetőségek egyetlen költségvetési 

garanciamechanizmusba történő 

integrálása és egyszerűsítése révén a végső 

kedvezményezettek számára 

hatékonyabban működő támogatást lehet 

biztosítani, ezáltal fokozva az uniós 

beavatkozás hatását az uniós költségvetésre 

háruló költségek csökkentése mellett. 

 

Módosítás  3 

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 követett 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, az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

létrehozása, 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 
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stratégiák közötti szinergiákat. 

 

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 hozzá kell 

járulnia az Unió versenyképességének 

javításához, többek között a fenntartható 

infrastruktúra, 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. 

 

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 

(6) Az InvestEU Alap keretében tárgyi 

eszközökre és immateriális javakra 

irányuló beruházásokat kell támogatni a 
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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. 

növekedés, a beruházások és a 

foglalkoztatás előmozdítása érdekében, 

ezáltal hozzájárulva a jólét fokozásához, a 

szegénység elleni küzdelemhez és a 

méltányosabb jövedelemelosztáshoz az 

Unióban. Az InvestEU Alapon keresztül 

végrehajtott beavatkozásnak szükség 

esetén ki kell egészítenie a vissza nem 

térítendő támogatás útján biztosított uniós 

támogatást. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az éghajlatváltozás kezelésének 

fontosságára való tekintettel és 

összhangban az Uniónak a Párizsi 

Megállapodás végrehajtása és az ENSZ 

fenntartható fejlesztési céljainak elérése 

tekintetében tett kötelezettségvállalásaival 

az InvestEU program hozzá fog járulni az 

éghajlati szempontok érvényesítéséhez és 

ahhoz az átfogó célkitűzéshez, mely szerint 

az uniós költségvetési kiadások 25 %-át 

éghajlat-politikai célkitűzések 

támogatására fordítsák. Az InvestEU 

program keretében végrehajtott 

intézkedések várhatóan a program teljes 

pénzügyi keretösszegének 30 %-át 

fordítják éghajlat-politikai célkitűzésekre. 

A megfelelő intézkedések az InvestEU 

program előkészítése és végrehajtása során 

kerülnek meghatározásra, majd ezeket a 

kapcsolódó értékelések és felülvizsgálatok 

során újból megvizsgálják. 

(9) Az éghajlatváltozás kezelésének 

fontosságára való tekintettel és 

összhangban az Uniónak a Párizsi 

Megállapodás végrehajtása és az ENSZ 

fenntartható fejlesztési céljainak elérése 

tekintetében tett kötelezettségvállalásaival 

az InvestEU program hozzá fog járulni az 

éghajlati szempontok érvényesítéséhez és 

ahhoz az átfogó célkitűzéshez, mely szerint 

az uniós költségvetési kiadások 25 %-át 

éghajlat-politikai célkitűzések 

támogatására fordítsák. Az InvestEU 

program keretében végrehajtott 

intézkedések ennek megfelelően járulnak 

hozzá az éghajlat-politikai célkitűzésekhez. 

A megfelelő intézkedések az InvestEU 

program előkészítése és végrehajtása során 

kerülnek meghatározásra, majd ezeket a 

kapcsolódó értékelések és felülvizsgálatok 

során újból megvizsgálják. 

Indokolás 

A Bizottság javaslata az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések támogatására a 

fenntartható infrastruktúra keretének 100%-os felhasználását irányozza elő. Ez ésszerűtlen, 

és ellehetetlenítheti a digitális infrastruktúra fejlesztésével és a közlekedési infrastruktúra 

korszerűsítésével kapcsolatos sürgetően szükséges projekteket, azaz kedvező éghajlati 

hatásokkal járó beruházásokét, például a hatékonyságnövekedés révén. 
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Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az InvestEU Alap éghajlat-politikai 

célok eléréséhez való hozzájárulásának 

nyomon követése a Bizottság által a 

végrehajtó partnerekkel együttműködésben 

kidolgozott uniós éghajlat-politikai 

teljesítménykövetési rendszeren keresztül 

történik majd, megfelelő módon 

felhasználva az [a fenntartható beruházást 

elősegítő keret létrehozásáról szóló 

rendelet]14 által előírt kritériumokat annak 

meghatározására, hogy egy gazdasági 

tevékenység környezeti szempontból 

fenntartható-e. 

(10) Az InvestEU Alap éghajlat-politikai 

célok eléréséhez való hozzájárulásának 

nyomon követése a Bizottság által a 

végrehajtó partnerekkel együttműködésben 

kidolgozott uniós éghajlat-politikai 

teljesítménykövetési rendszeren keresztül 

történik majd, megfelelő módon 

felhasználva az [a fenntartható beruházást 

elősegítő keret létrehozásáról szóló 

rendelet]14 által előírt kritériumokat annak 

meghatározására, hogy egy gazdasági 

tevékenység környezeti szempontból 

fenntartható-e. Az InvestEU Alap hozzá 

fog járulni a fenntartható fejlesztési célok 

uniós szakpolitikákon és 

kezdeményezéseken belüli 

végrehajtásához, valamint ahhoz, hogy 

ezekben a fenntartható fejlődés 

elengedhetetlen vezérelvvé váljon. 

_________________ _________________ 

14 COM(2018)353. 14 COM(2018)353. 

 

Módosítás  8 

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 

InvestEU program keretében a végrehajtó 

partnerekkel együttműködésben kell 

kidolgoznia, és amely megfelelő módon 

felhasználja a [a fenntartható beruházást 

(12) Meg kell vizsgálni a jelentős uniós 

támogatásban részesülő, mindenekelőtt az 

infrastruktúrára irányuló beruházási 

projektek európai hozzáadott értékét, 

beleértve különösen a 

fenntarthatóságukat, egy olyan 

iránymutatás alapján, amelyet a 

Bizottságnak az InvestEU program 

keretében a végrehajtó partnerekkel 

együttműködésben kell kidolgoznia, és 
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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. 

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. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A pénzügyi válság időszakában 

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 

(13) A pénzügyi válság időszakában 

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 egységes 

európai közlekedési térség kialakítására 

irányuló célkitűzéseinek és 

fenntarthatósági céljainak, többek között a 

2030-ra elérendő energiaügyi és éghajlat-

politikai céloknak a teljesítéséhez. Ennek 

megfelelően az InvestEU Alapból nyújtott 

támogatásnak a tényleges közlekedési 

infrastruktúrára, az energetikai 

infrastruktúrára, többek között az 

energiahatékonyságra és a megújuló 

energiára, környezetvédelmi, éghajlat-

politikai intézkedésekre, valamint a tengeri 

és a digitális infrastruktúrára irányuló 

beruházásokat kell megcéloznia, 

támogatva például az intelligens 

közlekedési rendszerek kialakítását és 

megvalósítását. Az uniós finanszírozási 

támogatás hatásának és hozzáadott 

értékének maximalizálása érdekében 
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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. 

helyénvaló egy olyan egyszerűsített 

beruházási eljárást bevezetni, amely 

lehetővé teszi a beruházási 

projektportfólió-tervek láthatóságát és a 

vonatkozó uniós programokkal való 

szinergiájának maximalizálását a 

közlekedés, energetika és digitalizálás 

területén. 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  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) A közlekedési infrastruktúrával 

kapcsolatos és mobilitási projektek 

gyakran finanszírozási nehézségekkel 

szembesülnek az alacsonyabb megtérülési 

ráták, a beruházások hosszú távú 

időhorizontja, valamint a nagyobb 

kockázat és bizonytalanság miatt. Az 

InvestEU által finanszírozott projektek 

ágazati egyensúlyának elérése és a nem 

megfelelő beruházási szinttel rendelkező 

uniós közlekedési infrastruktúra 

problémájának kezelése érdekében az 

InvestEU Tanácsadó Platformnak, a 

Bizottsággal együtt, egyedi intézkedéseket 

kell elfogadnia, amelyek megkönnyítenék 

az InvestEU-támogatásoknak az egyéb, az 

uniós vagy a nemzeti költségvetésekben 

rendelkezésre álló támogatásokkal vagy 

egyéb közfinanszírozással való, 

egyszerűbb és a lehető kevésbé 
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bürokratikus módon való ötvözését. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 b preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13b) mivel a közúti közlekedésben részt 

vevők biztonsága nagy kihívást jelent a 

közlekedési ágazat fejlesztésében, és a 

meghozandó intézkedések és beruházások 

csak korlátozott mértékben segítenek 

abban, hogy csökkentsék azoknak a 

számát, akik életüket veszítik vagy súlyos 

sérüléseket szenvednek az utakon; mivel 

az InvestEU program várhatóan segíteni 

fog abban, hogy fokozza azokat az 

erőfeszítéseket, amelyek olyan 

technológiák tervezésére és alkalmazására 

irányulnak, amelyek segítenek a járművek 

és a közúti infrastruktúra biztonságának 

javításában; 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 c preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13c) mivel a valódi multimodalitás 

lehetőséget nyújt egy hatékony és 

környezetbarát közlekedési hálózat 

létrehozására, amely teljes mértékben 

kihasználja valamennyi közlekedési mód 

előnyeit és szinergiát alakít ki közöttük; 

mivel az InvestEU program fontos eszköz 

lehet a multimodális közlekedési 

csomópontokba való beruházás 

támogatásához, amelyek – jelentős 

gazdasági lehetőségeik és üzleti 

esettanulmányaik ellenére – jelentős 

kockázatot jelentenek a magánbefektetők 

számára; 
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Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 d preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13d) Mivel az összekapcsolt és 

automatizált mobilitás várhatóan 

világszerte átalakítja a közlekedési 

rendszereket, és az EU-nak világszinten 

vezető szerepet kell betöltenie az 

automatizált mobilitás biztonságos 

rendszereinek kiépítése, illetve a közúti 

biztonság és fenntarthatóság növelése 

terén, az InvestEU-nak hozzá kell járulnia 

ezen a területen az Unió 

versenyképességének megerősítéséhez 

azáltal, hogy támogatja a járművek és 

infrastruktúrák, valamint a kapcsolódó 

digitális technológiák automatizált 

mobilitási megoldásainak fejlesztését és 

piaci bevezetését. 

Indokolás 

Az összekapcsolt és automatizált mobilitást világszerte intenzíven fejlesztik. Az EU-nak – az 

„Úton az automatizált mobilitás felé: európai uniós stratégia a jövő mobilitásával 

kapcsolatban” című bizottsági közleményben foglaltaknak megfelelően – globális vezető 

szerepet kell betöltenie ezen a területen annak érdekében, hogy biztosítsa ipara 

versenyképességét. Az InvestEU-nak ezért támogatnia kell az automatizált mobilitási 

megoldások és a kapcsolódó digitális technológiák innovációját és piaci bevezetését az 

infrastruktúra, a járművek, az ikt, a robotika és a mesterséges intelligencia területén. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) Mivel a turizmus fontos ágazat az 

Unió gazdaságában, az InvestEU-nak 

hozzá kell járulnia az ágazat hosszú távú 

versenyképességének megerősítéséhez 

azáltal, hogy támogatja a fenntartható, 

innovatív és digitális idegenforgalomra 
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való áttérést. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15a) Mivel a digitalizáció a turizmust is 

érinti, ennek az ágazatnak is célzott 

támogatásban kell részesülnie az 

InvestEU Alapból. 

 

Módosítás  16 

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 

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 

(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, 

illetve tőke 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 

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 
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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. 

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. 

Módosítás  17 

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 

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 

(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 

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, főleg olyan ágazatokban, 

amelyek kihívásokkal néznek szembe a 

munkaerőhiány, az új technológiákhoz 

való alkalmazkodás és a nők 

foglalkoztatási lehetőségei terén, mint pl. 

a közlekedési ágazat. Az InvestEU Alapot 

fel kell használni az oktatásba és képzésbe 

való beruházások támogatására, a 
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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 

potenciálját, valamint az alapítványoktól 

származó támogatást a szociális piaci 

értéklánc fejlesztésének és az Unió 

ellenálló képességének előmozdításához. 

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, turizmus és kreativitás 

támogatásához is. Az uniós társadalmak és 

a munkaerőpiac következő évtizedben 

várható mélyreható átalakulásának 

figyelembevétele érdekében szükség van a 

humán erőforrásokba, 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 

potenciálját, valamint az alapítványoktól 

származó támogatást 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. 
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18 Közzétéve: European Economy 

Discussion Paper 74. szám, 2018. január. 

18 Közzétéve: European Economy 

Discussion Paper 74. szám, 2018. január. 

 

Módosítás  18 

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 

vagy tagállami komponenséből nyújtott 

támogatásnak el kell kerülnie a 

magánfinanszírozás megkettőzését, illetve 

annak kiszorítását, valamint a 

versenytorzítást a belső piacon. 

(19) Az egyes szakpolitikai keretekhez 

két komponens kapcsolódik: az uniós 

komponens és a tagállami komponens. Az 

uniós komponens az egész Unióra kiterjedő 

piaci hiányosságok – különösen a határon 

átnyúló projektek esetében – 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 

vagy tagállami komponenséből nyújtott 

támogatásnak el kell kerülnie a 

magánfinanszírozás megkettőzését, illetve 

annak kiszorítását, valamint a 

versenytorzítást a belső piacon. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Az InvestEU Alapot alátámasztó 

uniós garanciát a Bizottságnak közvetett 

módon, a végső kedvezményezetteket elérő 

végrehajtó partnerekre támaszkodva kell 

végrehajtania. A Bizottságnak minden 

egyes végrehajtó partnerrel 

garanciamegállapodást kell kötnie, 

amelyben meghatározza az InvestEU 

Alapból biztosított garancia összegét, a 

végrehajtó partner által végrehajtott – az 

InvestEU Alap célkitűzéseinek és a 

támogathatósági kritériumoknak megfelelő 

– finanszírozási és beruházási műveletek 

támogatásához. Az uniós garancia 

megfelelő felhasználásának biztosításához 

az InvestEU Alap számára egyedi 

irányítási struktúrát kell kialakítani. 

(24) Az InvestEU Alapot alátámasztó 

uniós garanciát a Bizottságnak közvetett 

módon, a végső kedvezményezetteket elérő 

végrehajtó partnerekre támaszkodva kell 

végrehajtania. A Bizottságnak minden 

egyes végrehajtó partnerrel 

garanciamegállapodást kell kötnie, 

amelyben meghatározza az InvestEU 

Alapból biztosított garancia összegét, a 

végrehajtó partner által végrehajtott – az 

InvestEU Alap célkitűzéseinek és a 

támogathatósági kritériumoknak megfelelő 

– finanszírozási és beruházási műveletek 

támogatásához. Az uniós garancia 

megfelelő felhasználásának biztosításához 

az InvestEU Alap számára egyedi 

irányítási struktúrát kell kialakítani, 

azonban elkerülve a túlzott bürokratikus 

terheket. 

 

Módosítás  20 

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 

(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 

két 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 
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InvestEU Alaphoz kapcsolódó pénzügyi 

termékeket kínálni. 

InvestEU Alaphoz kapcsolódó pénzügyi 

termékeket kínálni. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) Az InvestEU Alapnak adott esetben 

lehetővé kell tennie e garanciának az 

uniós költségvetésből vagy az uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszer 

innovációs alapjából finanszírozott vissza 

nem térítendő támogatásokkal és/vagy 

finanszírozási eszközökkel való 

zökkenőmentes és hatékony ötvözését, 

amennyiben meghatározott piaci 

hiányosságok vagy az optimálistól 

elmaradó beruházási helyzetek kezelésére 

irányuló beruházások megerősítéséhez arra 

szükség van. 

(33) Az InvestEU Alapnak adott esetben 

lehetővé kell tennie a garanciák 

zökkenőmentes és hatékony ötvözését a 
vissza nem térítendő támogatásokkal 

és/vagy pénzügyi eszközökkel, amelyeket 

az uniós költségvetésből vagy bármely 

egyéb ad hoc alapból, például az uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszer 

innovációs alapjából finanszíroznak, 

amennyiben meghatározott piaci 

hiányosságok vagy az optimálistól 

elmaradó beruházási helyzetek kezelésére 

irányuló beruházások megerősítéséhez arra 

szükség van. 

 

Módosítás  22 

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, és 

hozzájárulva a gazdasági, társadalmi és 

területi kohézióra vonatkozó uniós 

célkitűzéshez és a regionális 

egyenlőtlenségek csökkentéséhez. A 

Tanácsadó Platformnak különös 

figyelmet kell fordítania a kisebb, határon 

átnyúló és uniós hozzáadott értéket 

tartalmazó projektekre. Emellett az 

InvestEU program keretében ágazatközi 
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funkciójának létrehozásával egyablakos 

ügyintézési pontot és a szakpolitikákon 

átívelő projektfejlesztési tanácsadást kell 

biztosítani a központi irányítású uniós 

programokhoz biztosítandó. 

 

Módosítás  23 

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 és 

méltányosabb legyen az Unión belül, 

valamint az InvestEU Alappal kapcsolatos 

helyi ismereteket sikeresen ki lehessen 

aknázni, a meglévő támogatási rendszerek 

figyelembevé telével biztosítani kell az 

InvestEU Tanácsadó Platform helyi 

jelenlétét minden tagállamban – 

különösen a szerződések odaítélése terén 

leggyengébben teljesítő területeken –, 
abból a célból, hogy kézzelfogható, 

proaktív és testre szabott helyszíni 

támogatást lehessen nyújtani. 

 

Módosítás  24 

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 

(37) Az InvestEU Alapból nyújtott 

kapacitásépítési támogatásnak hozzá kell 

járulnia a minőségi projektek 

kezdeményezéséhez szükséges szervezeti 

kapacitás és árjegyzési tevékenységek 

kialakításához, különösen a kevésbé fejlett 

országokban. További cél olyan feltételek 

megteremtése, amelyek segítik a 

támogatható kedvezményezettek 

potenciális számának növelését a 

kialakulóban lévő piaci szegmensekben, 
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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. 

különösen abban 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. 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

47 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(47) Az InvestEU programnak uniós 

szintű piaci hiányosságokat vagy az 

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, 

(47) Az InvestEU programnak uniós 

szintű piaci hiányosságokat, kudarcokat 

vagy az 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, 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez a rendelet létrehozza az InvestEU 

Alapot, amely uniós garanciát nyújt a 

végrehajtó partnerek által – az Unió belső 

politikáinak támogatása céljából – 

végrehajtott finanszírozási és beruházási 

műveletekhez. 

Ez a rendelet létrehozza az InvestEU 

Alapot, amely uniós garanciát nyújt a 

végrehajtó partnerek által az Unió belső 

politikáinak támogatása céljából 

végrehajtott finanszírozási és beruházási 

műveletekhez, és meghatározza a 

különböző partnerekkel e rendelet 

hatáskörén belül fenntartott 

kapcsolatokat. 
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Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az uniós gazdaság 

fenntarthatóságához és növekedéséhez; 

b) az uniós gazdaság 

fenntarthatóságához és növekedéséhez, 

beleértve az éghajlatvédelmi 

célkitűzéseket; 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az uniós tőkepiacok integrációjához 

és az egységes piac megerősítéséhez, 

beleértve az uniós tőkepiacok 

széttagoltságának kezelését, az uniós 

vállalkozásokra irányuló finanszírozási 

források diverzifikálását és a fenntartható 

finanszírozás előmozdítását célzó 

megoldásokat. 

d) az uniós tőkepiacok integrációjához 

és az egységes piac megerősítéséhez, 

beleértve az uniós tőkepiacok 

széttagoltságának kezelését, az uniós 

vállalkozásokra, különösen a kkv-kre és az 

induló vállalkozásokra irányuló 

finanszírozási források diverzifikálását és a 

fenntartható finanszírozás előmozdítását 

célzó megoldásokat. 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) az Unió éghajlat-politikai 

célkitűzéseinek eléréséhez, valamint a 

hosszú távú környezetvédelmi és 

társadalmi előnyök biztosításához. 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – d pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a mikrofinanszírozáshoz és 

finanszírozáshoz jutásnak, illetve a 

mikrofinanszírozás és a finanszírozás 

rendelkezésre állásának bővítése a 

szociális vállalkozások esetében, a 

szociális beruházásokra és 

készségfejlesztésre irányuló finanszírozási 

és beruházási műveletek támogatása, 

valamint a szociális beruházási piacok 

fejlesztése és konszolidálása a 7. cikk (1) 

bekezdésének d) pontjában említett 

területeken. 

d) a mikrofinanszírozáshoz és 

finanszírozáshoz jutás megkönnyítése a 

szociális vállalkozások esetében, a 

szociális beruházásokra és 

készségfejlesztésre irányuló finanszírozási 

és beruházási műveletek támogatása, 

valamint a szociális beruházási piacok 

fejlesztése és konszolidálása a 7. cikk (1) 

bekezdésének d) pontjában említett 

ágazatokban. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) a jóllét növelése az Unióban a 

szegénység csökkentése és a jövedelmek 

méltányosabb elosztásának elősegítése 

révén; 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 db) a materiális és immateriális 

javakba történő beruházások támogatása 

a növekedés, a kohézió, a beruházások és 

a foglalkoztatás támogatása érdekében; 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 8. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 

említett uniós komponens céljára 

biztosított uniós garancia összege (folyó 

áron) 38 000 000 000 EUR. Az uniós 

garancia feltöltési rátája 40 %. 

A 8. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 

említett uniós komponens céljára 

biztosított uniós garancia összege (folyó 

áron) 38 000 000 000 EUR. Az uniós 

garancia feltöltési rátája 40 %, vagyis 15 

200 000 000 EUR (állandó áron 13 065 

000 000). 

Módosítás  34 

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. 

A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja 

szerinti tagállami komponens céljára az 

érintett összegek tekintetében további 

uniós garancia biztosítható, amennyiben az 

egyes tagállamok országos vagy regionális 

hatóságai allokálják a megfelelő 

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

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

KAP-tervre vonatkozó rendelet] [75. 

cikkének (1) bekezdése]1b szerint. 

__________________ __________________ 

 1a Kitöltendő 

 1b Kitöltendő 

28   

29   

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdés első 

albekezdésében említett összeg indikatív 

felosztását e rendelet I. melléklete 

tartalmazza. A Bizottság szükség esetén az 

említett I. mellékletben meghatározott 

összegeket az egyes célkitűzések 

(2) Az (1) bekezdés első 

albekezdésében említett összeg indikatív 

felosztását e rendelet I. melléklete 

tartalmazza. A Bizottság szükség esetén az 

említett I. mellékletben meghatározott 

összegeket az egyes célkitűzések 
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tekintetében legfeljebb 15 %-kal 

módosíthatja. A módosításokról értesíti az 

Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

tekintetében legfeljebb 15 %-kal 

módosíthatja. A módosításokról értesíti az 

Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) amennyiben bebizonyosodik, hogy 

új forrásokra van szükség, ezeket az Unió 

éves költségvetésének tartalékaiból vagy a 

Rugalmassági Eszközből kell levonni, de 

semmi esetre sem már elkülönített 

költségvetési sorok vagy források 

összegéből. 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A (3) bekezdésben említett összeg 

felhasználható továbbá az InvestEU 

program végrehajtásához kapcsolódó 

technikai és igazgatási segítségnyújtásra, 

így például előkészítő, nyomonkövetési, 

kontroll-, ellenőrzési és értékelési 

intézkedésekre, ideértve az intézményi 

információtechnológiai rendszereket is. 

(4) A (3) bekezdésben említett összeg 

felhasználható továbbá az InvestEU 

program végrehajtásához kapcsolódó 

technikai és igazgatási segítségnyújtásra, 

így például tájékoztató, képzési, előkészítő, 

nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 

értékelési intézkedésekre, ideértve az 

intézményi információtechnológiai 

rendszereket is. 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) csatlakozó országok, tagjelölt 

országok és potenciális tagjelöltek, az 

uniós programokban való részvételüknek a 

vonatkozó keretmegállapodásokban és 

társulási tanácsi határozatokban vagy 

b) csatlakozó országok és tagjelöltek, 

az uniós programokban való 

részvételüknek a vonatkozó 

keretmegállapodásokban és társulási 

tanácsi határozatokban vagy hasonló 
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hasonló megállapodásokban meghatározott 

általános alapelveivel és általános 

feltételeivel, valamint az Unió és az 

említett országok közötti 

megállapodásokban meghatározott egyedi 

feltételekkel összhangban; 

megállapodásokban meghatározott 

általános alapelveivel és általános 

feltételeivel, valamint az Unió és az 

említett országok közötti 

megállapodásokban meghatározott egyedi 

feltételekkel összhangban; 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az InvestEU Alap a következő 

négy szakpolitikai keret alapján működik, 

amelyek meghatározott hatókörén belül 

kezelni kell a piaci hiányosságokat és az 

optimálistól eltérő beruházási helyzeteket: 

(1) Az InvestEU Alap a következő 

négy szakpolitikai keret alapján működik, 

amelyek meghatározott hatókörén belül 

kezelni kell a piaci hiányosságokat vagy 

kudarcokat és az optimálistól eltérő 

beruházási helyzeteket, többek közt a 

legkülső régiókban: 

Módosítás  40 

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, azon belól a 

multimodális közlekedés, a turizmus, az 

energetika (középpontban a megújuló 

energiaforrásokkal és az 

energiahatékonysággal), a digitális 

összekapcsoltság, a nyersanyagellátás és -

feldolgozás, a világűr, az óceánok és a 

szárazföldi vizek, 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 
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fenntartható beruházásokat; 

Módosítás  41 

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 

tartós ápolás-gondozást a befogadást és 

hozzáférhetőséget, a társadalmi célú 

kulturális tevékenységek; a kiszolgáltatott 

helyzetben lévő személyek, többek között 

a harmadik országbeli állampolgárok 

beilleszkedését. 

d) a szociális beruházásra vonatkozó 

szakpolitikai keret: : magában foglalja a 

mikrofinanszírozást, a szociális 

vállalkozások finanszírozását és a szociális 

gazdaságot, a munkavállalók számára 

méltányos átszervezéseket, a 

készségfejlesztést, oktatást, képzést és a 

kapcsolódó szolgáltatásokat,  a szociális 

infrastruktúrát; az egészségügyet és a 

tartós ápolás-gondozást, külön hangsúlyt 

helyezve a társadalom szegényebb 

tagjaira; és a legkiszolgáltatottabb 

helyzetben lévő személyek, többek között 

az Unió valamely tagállamában 

jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli 

állampolgárok beilleszkedését. 

Módosítás  42 

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 

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 megfelelő tájékoztatást 

kell nyújtaniuk a Bizottság iránymutatása 

alapján, melyet a Bizottságnak 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

formájában, a [fenntartható befektetések 
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alatti projekteket nem kell vizsgálni. előmozdítását célzó keret létrehozásáról 

szóló (COM(2018)0353) rendelet] által 

előírt kritériumok figyelembevételével kell 

kidolgoznia. Az iránymutatásban 

meghatározott méretkorlát alatti 

projekteket adott esetben fel lehet menteni 

a vizsgálat alól. 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az alkalmazkodást illetően: az 

éghajlatváltozás esetleges kedvezőtlen 

hatásaival szembeni ellenálló képességnek 

az éghajlattal szembeni kiszolgáltatottság 

értékelése és az éghajlatváltozással 

kapcsolatos kockázatok értékelése révén 

való biztosítása, többek között releváns 

alkalmazkodási intézkedések 

végrehajtásával; az éghajlatváltozás 

hatásainak enyhítését illetően: az 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás költségeinek 

és az éghajlatváltozás mérséklésére 

irányuló intézkedések kedvező hatásának 

figyelembevétele a költség-haszon 

elemzésben; 

a) az alkalmazkodást illetően: az 

éghajlatváltozás esetleges kedvezőtlen 

hatásaival szembeni ellenálló képességnek 

az éghajlattal szembeni kiszolgáltatottság 

értékelése és az éghajlatváltozással 

kapcsolatos kockázatok értékelése révén 

való biztosítása, többek között releváns 

alkalmazkodási intézkedések 

végrehajtásával; az éghajlatváltozás 

hatásainak enyhítését illetően: az 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás költségeinek 

és az éghajlatváltozás mérséklésére 

irányuló intézkedések kedvező hatásának 

figyelembevétele a költség-haszon 

elemzésben és az uniós környezetvédelmi 

célkitűzéseknek és normáknak való 

megfelelés biztosítása; 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a pozitív hatások felmérése az EU 

éghajlat- és energiahatékonysági 

stratégiáiban meghatározott uniós 

éghajlat- és energiapolitikai célok elérése 

tekintetében; 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 
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7 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A végrehajtó partnerek 

rendelkezésre bocsátják az Unió éghajlat-

politikai és környezetvédelmi 

célkitűzéseinek megvalósításához 

hozzájáruló beruházások nyomon 

követéséhez szükséges információkat a 

Bizottság által adott iránymutatás alapján. 

(4) A végrehajtó partnerek 

rendelkezésre bocsátják az Unió éghajlat-

politikai és környezetvédelmi 

célkitűzéseinek megvalósításához 

hozzájáruló beruházások nyomon 

követéséhez szükséges információkat a 

Bizottság által adott iránymutatás alapján, 

és adott esetben értékelik, hogy a 

műveletek megfelelnek-e a fenntartható 

befektetések előmozdítását célzó keret 

létrehozásáról szóló rendeletnek 

(COM(2018)0353); 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A végrehajtó partnereknek a 

fenntartható infrastruktúrára vonatkozó 

szakpolitikai keretre irányuló beruházások 

legalább 50 %-át az Unió éghajlat-politikai 

és környezetvédelmi célkitűzéseinek 

elérésére kell fordítaniuk. 

(5) A végrehajtó partnereknek a 

fenntartható infrastruktúrára vonatkozó 

szakpolitikai keretre irányuló beruházás-

támogatási műveletek legalább 40%-át az 

Unió éghajlat-politikai és 

környezetvédelmi célkitűzéseinek 

elérésére, azaz az ENSZ Éghajlatváltozási 

Keretegyezménye Részes Feleinek 21. 

konferenciáján (COP21) tett 

kötelezettségvállalások teljesítésére kell 

fordítaniuk. 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A Bizottság a végrehajtó 

partnerekkel együtt arra törekszik, hogy a 

költségvetési garanciából a fenntartható 

infrastruktúra szakpolitikai keretére 

fordított rész elosztása során ügyeljenek a 

különböző területekre vonatkozó 
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intézkedések közötti egyensúly 

megteremtésére. 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 5 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5b) A közlekedés területén a 

fenntartható infrastruktúrára vonatkozó 

szakpolitikai keret alá tartozó 

beruházások legalább 10% -a hozzájárul a 

halálos kimenetelű közúti balesetek és 

súlyos sérülések 2050-ig történő 

felszámolására, valamint a vasúti és 

közúti hidak és alagutak biztonsági 

felújítására irányuló uniós célkitűzés 

teljesítéséhez. 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. olyan új vagy összetett piaci 

hiányosságok vagy az optimálistól 

elmaradó beruházási helyzetek, 

amelyekhez új pénzügyi megoldások és 

piaci struktúrák kidolgozására van szükség; 

iii. olyan új vagy összetett piaci 

hiányosságok, nemzetközi, határon 

átnyúló projektek, vagy az optimálistól 

elmaradó beruházási helyzetek, 

amelyekhez új pénzügyi megoldások és 

piaci struktúrák kidolgozására van szükség; 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii a alpont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iiia. fokozottabb együttműködés a 

határokon átnyúló közlekedési projektek 

kidolgozása, előkészítése és végrehajtása 

során. 
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Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a tagállami komponens intézkedései 

egy vagy több tagállamban felmerülő 

konkrét piaci hiányosságokra vagy az 

optimálistól elmaradó beruházási 

helyzetekre irányulnak, és céljuk a 

megosztott irányítás alá tartozó, a 

támogatásba bevont alapok célkitűzéseinek 

megvalósítása. 

b) a tagállami komponens intézkedései 

egy vagy több tagállamban felmerülő 

konkrét piaci hiányosságokra vagy az 

optimálistól elmaradó beruházási 

helyzetekre irányulnak, és céljuk a 

megosztott irányítás alá tartozó, a 

támogatásba bevont alapok célkitűzéseinek 

megvalósítása. Egy tagállami regionális 

hatóság és a Bizottság is köthet 

hozzájárulási megállapodást. Ez a 

megállapodás gondoskodik a 

hozzájárulást nyújtó régió területén zajló 

beruházási tevékenységekről, és a rendelet 

9. cikkében meghatározottakkal azonos 

feltételek érvényesek rá. 

 

Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállam és a Bizottság a partnerségi 

megállapodásra vagy a KAP-tervre 

vonatkozó bizottsági határozat elfogadását 

követő négy hónapon belül, illetőleg a 

program vagy a KAP-terv módosítására 

vonatkozó bizottsági határozattal 

egyidejűleg megköti a hozzájárulási 

megállapodást, illetőleg módosítja azt. 

A tagállam és a Bizottság a partnerségi 

megállapodásra vagy a KAP-tervre 

vonatkozó bizottsági határozat elfogadását 

követő három hónapon belül, illetőleg a 

program vagy a KAP-terv módosítására 

vonatkozó bizottsági határozattal 

egyidejűleg megköti a hozzájárulási 

megállapodást, illetőleg módosítja azt. 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) egy vagy több tagállamban a) egy vagy több tagállamban 
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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; 

található vagy ott letelepedett jogalanyok 

között létrejött, határokon átnyúló 

projektek, amelyek egy vagy több 

harmadik országot érintenek, ideértve a 

csatlakozó országokat és a tagjelölt 

országokat, 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  54 

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 a 

támogatható partnereknek ki kell 

nyilvánítaniuk érdeklődésüket, és képesnek 

kell lenniük arra, hogy legalább két 

tagállamban fedezzék a finanszírozási és 

beruházási műveleteket. A végrehajtó 

partnerek csoportot létrehozva együttesen 

is végrehajthatnak finanszírozási és 

beruházási műveleteket legalább két 

tagállamban. Ez a feltétel teljesíthető egy 

tagállam valamely régiójában fedezett 

finanszírozási és beruházási műveletek 

útján. 

Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállami komponens esetében az érintett 

tagállam a 9. cikk (3) bekezdésének c) 

pontja szerint jelentkező szervezetek közül 

A tagállami komponens esetében az érintett 

tagállam vagy régió illetéks hatósága a 9. 

cikk (3) bekezdésének c) pontja szerint 
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javaslatot tehet egy vagy több támogatható 

partner végrehajtó partnerként való 

kiválasztására. 

jelentkező szervezetek közül javaslatot 

tehet egy vagy több támogatható partner 

végrehajtó partnerként való kiválasztására. 

Módosítás  56 

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. 

Amennyiben az érintett tagállam vagy 

régió 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. 

Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) biztosítsa a földrajzi diverzifikációt; d) biztosítsa a tagállamok közötti 

kiegyensúlyozott földrajzi diverzifikációt; 

 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A kockázatvállalásért járó díjazást a 

finanszírozási és beruházási műveletek 

portfóliójában, illetve adott esetben az 

egyedi műveletekben vállalt kockázat 

arányában kell felosztani az Unió és a 

végrehajtó partner között. A végrehajtó 

partnernek az uniós garancia által fedezett 

finanszírozási és beruházási műveleteket 

érintő megfelelő mértékű saját kockázatot 

jelentő kitettséggel kell rendelkeznie, 

kivéve, ha kivételes esetben a pénzügyi 

(1) A kockázatvállalásért járó díjazást a 

finanszírozási és beruházási műveletek 

portfóliójában, illetve adott esetben az 

egyedi műveletekben vállalt kockázat 

arányában kell felosztani az Unió és a 

végrehajtó partner között. A végrehajtó 

partnernek kiegyensúlyozott mértékű saját 

kockázatot jelentő kitettséggel kell 

rendelkeznie az uniós garancia által 

fedezett finanszírozási és beruházási 

műveletek és így az első veszteségre 
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termék révén megvalósítandó szakpolitikai 

célkitűzések olyan jellegűek, hogy a 

végrehajtó partner észszerűen nem tudna 

saját kockázatvállalási kapacitásával 

azokhoz hozzájárulni. 

nyújtott garancia tekintetében, kivéve, ha 

a pénzügyi termék révén megvalósítandó 

szakpolitikai célkitűzések olyan jellegűek, 

hogy a végrehajtó partner észszerűen nem 

tudna saját kockázatvállalási kapacitásával 

azokhoz hozzájárulni. 

 

Módosítás  59 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A tanácsadó testület üléseinek 

jegyzőkönyveit nyilvánosan 

hozzáférhetővé kell tenni egy erre a célra 

szolgáló weboldalon. 

Módosítás  60 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az InvestEU Tanácsadó Platform 

nemzeti, regionális és helyi szinten – a 

legkülső régiókat is beleértve – 

tanácsadással segíti a projektek 

előrehaladását annak érdekében, hogy a 

társadalmi és környezetvédelmi 

szempontok kellő figyelmet kapjanak a 

projektciklus folyamán. E támogatásnak 

részét képezi a projektfejlesztéshez és a 

kapacitásépítéshez való segítségnyújtás is. 

Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) kommunikációs tevékenységek 

végzése annak érdekében, hogy a 

projektgazdák, valamint a pénzügyi és 

más közvetítők figyelmét felhívja a 
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Tanácsadó Platform által nyújtott 

segítségre, és általában véve az InvestEU 

keretein belül elérhető lehetőségekre. 

 

Módosítás  62 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság létrehozza az InvestEU 

Portált. Ez egy könnyen hozzáférhető és 

felhasználóbarát projektadatbázis, amely 

releváns információkat tartalmaz az egyes 

projektekről. 

(1) A Bizottság létrehozza az InvestEU 

Portált. Ez egy felhasználóbarát 

projektadatbázis, amely az EU összes 

hivatalos nyelvén elérhető, és releváns 

információkat tartalmaz az egyes 

projektekről. 

Módosítás  63 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A Bizottság meghatározza azon 

kvalitatív mutatók kialakításának 

módszertanát, amelyek pontosan értékelik 

a 3. cikkben meghatározott célkitűzések 

elérése tekintetében elért haladást. E 

módszertan alapján a Bizottság legkésőbb 

2021. január 1-jéig kiegészíti a III. 

mellékletet. 

Módosítás  64 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A teljesítményjelentési rendszer 

biztosítja, hogy a végrehajtás és az 

eredmények nyomon követésére vonatkozó 

adatokat hatékonyan, eredményesen és 

időben összegyűjtsék. Ennek érdekében a 

végrehajtó partnerekre és adott esetben az 

uniós pénzeszközök egyéb 

(3) A teljesítményjelentési rendszer 

biztosítja, hogy a végrehajtás nyomon 

követésére vonatkozó adatok és az 

eredmények megfelelőek legyenek az elért 

előrehaladás és a tapasztalt nehézségek 

alapos elemzéséhez, valamint hogy az 
adatokat és eredményeket hatékonyan, 
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kedvezményezettjeire vonatkozóan arányos 

jelentéstételi követelményeket kell 

megállapítani. 

eredményesen és időben összegyűjtsék. 

Ennek érdekében a végrehajtó partnerekre 

és adott esetben az uniós pénzeszközök 

egyéb kedvezményezettjeire vonatkozóan 

arányos jelentéstételi követelményeket kell 

megállapítani. A jelentési rendszer 

egyértelműen feltérképezi a szakpolitikai 

kereteket, amelyeket a II. mellékletben 

meghatározott finanszírozási és 

beruházási műveletekre jogosult területek 

részleteznek. 

Módosítás  65 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az értékeléseket időben el kell 

végezni ahhoz, hogy a döntéshozatali 

folyamatban felhasználhatók legyenek. 

(1) Az értékeléseket időben el kell 

végezni ahhoz, hogy a döntéshozatali 

folyamatban felhasználhatók legyenek. Az 

értékeléseknek biztosítaniuk kell a 3. 

cikkben meghatározott célkitűzések 

elérése tekintetében elért haladás 

minőségi értékelését is. 

 

Módosítás  66 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az uniós garanciát, az azzal kapcsolatos 

kifizetéseket és visszafizettetéseket, 

valamint az InvestEU program keretében 

végrehajtott műveleteket a Számvevőszék 

ellenőrzi. A Számvevőszék az e rendelet 

hatálybalépését követő 18 hónap elteltével 

különjelentést ad ki. 

Módosítás  67 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 E rendelet 4. cikkének megfelelően a 

felosztás a pénzügyi év folyamán 

módosítható az e rendelet 3. cikkének (2) 

bekezdésében említett különféle 

célkitűzések alakulásával összhangban. 

 

Módosítás  68 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a tiszta és fenntartható 

megújulóenergia-termelés, -ellátás vagy -

felhasználás bővítése; 

a) a tiszta és fenntartható 

megújulóenergia-termelés, -ellátás vagy -

felhasználás bővítése, valamint ezek gyors 

bevezetésének előmozdítása; 

 

Módosítás  69 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) megújuló/karbonsemleges 

forrásokból szintetikus üzemanyagok 

előállítása és kínálata; alternatív 

üzemanyagok; 

d) megújuló/karbonsemleges 

forrásokból szintetikus üzemanyagok 

előállítása és kínálata; alternatív 

üzemanyagok valamennyi közlekedési 

mód számára; 

Módosítás  70 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. Fenntartható közlekedési 

infrastruktúrák, valamint berendezések és 

innovatív technológiák fejlesztése az uniós 

közlekedési prioritásokkal, valamint a 

Párizsi Megállapodás keretében vállalt 

kötelezettségekkel összhangban, különösen 

2. Fenntartható és biztonságos 

közlekedési infrastruktúrák és mobilitási 

megoldások, valamint berendezések és 

innovatív technológiák fejlesztése az uniós 

közlekedési prioritásokkal, valamint a 

Párizsi Megállapodás keretében vállalt 
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a következők révén: kötelezettségekkel összhangban, különösen 

a következők révén: 

Módosítás  71 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a TEN-T infrastruktúra fejlesztését 

támogató projektek, beleértve annak városi 

csomópontjait, tengeri és belvízi kikötőit, 

multimodális termináljait és azok fő 

hálózatokkal való összeköttetéseit; 

a) a TEN-T infrastruktúra fejlesztését 

támogató projektek, beleértve annak városi 

csomópontjait, tengeri és belvízi kikötőit, 

reptereit, multimodális termináljait és azok 

fő hálózatokkal való összeköttetéseit, 

valamint az 1315/2013/EU rendeletben 

foglalt telematikai alkalmazásokat; 

Módosítás  72 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) legalább két különböző közlekedési 

mód használatát biztosító TEN-T 

infrastrukturális projektek, különösen 

multimodális áruszállítási terminálok és 

közlekedési csomópontok; 

Módosítás  73 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) intelligens és fenntartható városi 

mobilitással kapcsolatos projektek (az 

alacsony kibocsátású közlekedési 

módokkal, az akadálymentességgel, a 

légszennyezéssel és a zajjal, az 

energiafogyasztással és a balesetekkel 

összefüggésben); 

b) intelligens és fenntartható városi 

mobilitással kapcsolatos projektek, a 

belföldi vízi és légi közlekedést is beleértve 
(az alacsony kibocsátású városi 

közlekedési módokkal, a 

megkülönböztetésmentes 

hozzáférhetőséggel, a légszennyezéssel és 

a zajjal, az energiafogyasztással és a 

nagyobb biztonsággal – többek közt a 

kerékpárosok és a gyalogosok számára – 
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összefüggésben); 

Módosítás  74 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a közlekedési mobil eszközök 

felújításának és utólagos átalakításának 

támogatása az alacsony kibocsátású 

mobilitási megoldások bevezetése céljából; 

c) a közlekedési mobil eszközök 

felújításának és utólagos átalakításának 

támogatása az alacsony kibocsátású 

mobilitási megoldások bevezetése céljából, 

beleértve az alternatív üzemanyagok és a 

megújuló/szénsemleges forrásokból 

származó szintetikus üzemanyagok 

használatát valamennyi közlekedési mód 

járművei esetében; 

Módosítás  75 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) vasúti infrastruktúra, egyéb vasúti 

projektek és tengeri kikötők; 

d) vasúti infrastruktúra, egyéb vasúti 

projektek, belvízi útvonalak 

infrastruktúrája, tengeri kikötők és tengeri 

gyorsforgalmi utak; 

Módosítás  76 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) alternatívüzemanyag-infrastruktúra, 

beleértve az elektromos töltésre szolgáló 

infrastruktúrát). 

e) alternatívüzemanyag-infrastruktúra 

valamennyi közlekedési mód számára, 

beleértve az elektromos töltésre szolgáló 

infrastruktúrát. 

Módosítás  77 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – e a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) intelligens és fenntartható 

mobilitási projektek, a következő 

célterületeken: 

 – közúti biztonság (beleértve a vezető és az 

utasok biztonságának javítását, valamint a 

halálos kimenetelű balesetek és a súlyos 

sérüléseket szenvedett személyek 

számának csökkentését), 

 – akadálymentesség (beleértve a vidéki 

területeket), 

 – kibocsátáscsökkentés, 

 – az új közlekedési technológiák és 

szolgáltatások fejlesztése és alkalmazása, 

különösen a kkv-k által megvalósított 

projektek, és az összekapcsolt és autonóm 

közlekedési módokkal, valamint az 

integrált jegyrendszerrel összefüggésben 

Módosítás  78 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – e b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 eb) a meglévő közlekedési 

infrastruktúra karbantartására vagy 

korszerűsítésére irányuló projektek, 

beleértve a TEN-T hálózat autópályáit, 

amennyiben szükséges a közúti 

közlekedésbiztonság fejlesztése, 

fenntartása vagy javítása, az ITS-

szolgáltatások fejlesztése vagy az 

infrastruktúra integritásának és 

szabványainak biztosítása, különös 

tekintettel a biztonságos parkolóhelyekre 

és -létesítményekre alternatív 

üzemanyagállomásokra és elektromos 

töltőrendszerekre; 

Módosítás  79 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – e c pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ec) a közlekedési infrastruktúra a 

kohéziós országok, a kevésbé fejlett régiók 

vagy a határokon átnyúló közlekedési 

projektek területén; 

 

Módosítás  80 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 6 pont – a a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) A magánélet és a személyes adatok 

védelme 

 

Módosítás  81 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 6 pont – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) az uniós ipar digitalizálásához 

hozzájáruló egyéb korszerű digitális 

technológiák és szolgáltatások. 

f) az uniós ipar digitalizálásához 

hozzájáruló egyéb korszerű digitális 

technológiák és szolgáltatások, valamint a 

digitális technológiák, szolgáltatások és 

készségek integrációja az Unió 

közlekedési ágazatában; 

Indokolás 

A digitalizáció gyorsan alakítja át közlekedési rendszerünket, a járművektől kezdve a 

multimodális logisztikán át, a navigációig és azon túl. Az InvestEU-nak kifejezetten 

támogatnia kell az innovatív technológiák elterjedését a közlekedésben, amely az EU 

kulcsfontosságú gazdasági ágazata. 

 

Módosítás  82 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 9 pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

9. Turizmus. 9. Turisztikai ágazat. 

 

Módosítás  83 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – 11 pont – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) oktatás, képzés és a kapcsolódó 

szolgáltatások; 

c) oktatás, képzés és a kapcsolódó 

szolgáltatások, különös tekintettel a 

közlekedési és más ágazatok lehetőségeire, 

amelyek a munkaerőhiány és az új 

technológiákhoz való alkalmazkodás 

kihívásával néznek szembe; 

 

Módosítás  84 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 3 pont – 3.3 a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3.3 a. a vezetők és utasok biztonságát 

javító beruházások minden közlekedési 

mód, különösen a közúti közlekedés 

esetében 

Módosítás  85 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 4 pont – 4.4 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4.4 Közlekedés: a TEN-T keretében 

mozgósított beruházás, ebből: TEN-T 

törzshálózat 

4.4 Közlekedés: a TEN-T keretében 

mozgósított beruházás, ebből: 

 – törzshálózat és globális hálózat az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

létrehozásáról szóló [XXX rendelet, insert 

reference to new CEF] mellékletében 

meghatározott alkotóelemek esetében;  

 – multimodális infrastruktúra; 
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 – innovatív megoldások az egyes 

közlekedési módok kiegyensúlyozott 

modelljéhez való hozzájárulás érdekében, 

beleértve a belvízi utak és a légi 

közlekedés megoldásait; 

 – az alternatívüzemanyag-infrastruktúra 

kiépített pontjainak száma 

 

Módosítás  86 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 7 pont – 7.2 a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 7.2 a. A magasan képzett munkaerő 

támogatása: a magasan képzett 

munkaerőnek a gyártás és szolgáltatás 

területén való megtartása, illetve e 

területeknek a digitalizációhoz való 

adaptálása érdekében támogatott 

munkavállalók száma 
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