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Módosítás 16
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. A járvány 
megfékezésére irányuló szükséges 
intézkedések következtében a gazdasági 
tevékenység jelentősen visszaesett az EU-
ban. Az uniós GDP csökkenése 2020-ban 
várhatóan 7,5% körüli lesz, ami sokkal 
nagyobb mértékű a 2009-es pénzügyi 
válság idején tapasztaltnál. A világjárvány 
kitörése felszínre hozta a globális ellátási 
láncok összekapcsoltságát és egyes 
sebezhetőségeket, így például a stratégiai 
iparágak nem diverzifikált külső ellátási 
forrásoktól való túlzott függését. Ezeket a 
hiányosságokat kezelni kell az uniós 
veszélyhelyzet-reagálás, valamint az egész 
gazdaság rezilienciájának javítása 
érdekében, ugyanakkor a vonatkozó 
szabályokkal összhangban meg kell őrizni 
a verseny és a kereskedelem nyitottságát. A 
becslések szerint a beruházási tevékenység 
jelentős mértékben szűkült. Az Unióban a 
beruházások GDP-hez viszonyított aránya 
– noha javult – már a világjárvány előtt 
elmaradt az erőteljes gazdaságélénkülés 
során elvárható szinttől, és nem volt 
elegendő a 2009-es válságot követő több 
éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések a technológiai változás és a 
globális versenyképesség fényében nem 
felelnek meg az Unió – többek között az 
innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
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az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen 
támogatásra van szükség a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezeléséhez, továbbá 
a beruházási hiány célágazatokban való 
csökkentéséhez, hogy megvalósíthatók 
legyenek az Unió szakpolitikai 
célkitűzései, valamint támogatást kapjon a 
gyors, inkluzív és megfelelő gazdasági 
helyreállítás.

az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen annak 
érdekében, hogy megvalósíthatók legyenek 
az Unió szakpolitikai célkitűzései, 
különösen a zöld megállapodásban foglalt 
célkitűzések, valamint támogatást kapjon a 
gyors, inkluzív és megfelelő gazdasági 
helyreállítás, elsődleges célként támogatni 
kell azokat az egyébként nehezen 
finanszírozható projekteket, amelyek az 
uniós polgárok számára hosszú távú 
környezeti és társadalmi előnyöket, többek 
között magas színvonalú, tartós 
munkahelyeket és közcélú 
infrastruktúrákat kínálnak, valamint a 
Covid-válság kezeléséhez megfelelő 
megoldásokkal szolgálnak. Ezért döntő 
fontosságú olyan projekteket azonosítani 
és támogatni, amelyek ilyen valódi 
addicionalitást biztosítanak, nem pedig 
olyanokat, amelyeket főként technikai 
szempontok, például tőkeáttételi tényezők, 
projektsebesség és -volumenek vezérelnek.

Or. en

Módosítás 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. A járvány 
megfékezésére irányuló szükséges 
intézkedések következtében a gazdasági 
tevékenység jelentősen visszaesett az EU-
ban. Az uniós GDP csökkenése 2020-ban 
várhatóan 7,5% körüli lesz, ami sokkal 
nagyobb mértékű a 2009-es pénzügyi 
válság idején tapasztaltnál. A világjárvány 
kitörése felszínre hozta a globális ellátási 

(1) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. A járvány 
megfékezésére irányuló szükséges 
intézkedések következtében a gazdasági 
tevékenység jelentősen visszaesett az EU-
ban, különösen a közlekedési és 
idegenforgalmi ágazatban. Az uniós GDP 
csökkenése 2020-ban várhatóan 7,5% 
körüli lesz, ami sokkal nagyobb mértékű a 
2009-es pénzügyi válság idején 
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láncok összekapcsoltságát és egyes 
sebezhetőségeket, így például a stratégiai 
iparágak nem diverzifikált külső ellátási 
forrásoktól való túlzott függését. Ezeket a 
hiányosságokat kezelni kell az uniós 
veszélyhelyzet-reagálás, valamint az egész 
gazdaság rezilienciájának javítása 
érdekében, ugyanakkor a vonatkozó 
szabályokkal összhangban meg kell őrizni 
a verseny és a kereskedelem nyitottságát. A 
becslések szerint a beruházási tevékenység 
jelentős mértékben szűkült. Az Unióban a 
beruházások GDP-hez viszonyított aránya 
– noha javult – már a világjárvány előtt 
elmaradt az erőteljes gazdaságélénkülés 
során elvárható szinttől, és nem volt 
elegendő a 2009-es válságot követő több 
éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések a technológiai változás és a 
globális versenyképesség fényében nem 
felelnek meg az Unió – többek között az 
innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen 
támogatásra van szükség a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezeléséhez, továbbá 
a beruházási hiány célágazatokban való 
csökkentéséhez, hogy megvalósíthatók 
legyenek az Unió szakpolitikai 
célkitűzései, valamint támogatást kapjon a 
gyors, inkluzív és megfelelő gazdasági 
helyreállítás.

tapasztaltnál. A világjárvány kitörése 
felszínre hozta a globális ellátási láncok 
összekapcsoltságát és egyes 
sebezhetőségeket, így például a stratégiai 
iparágak nem diverzifikált külső ellátási 
forrásoktól való túlzott függését. Ezeket a 
hiányosságokat kezelni kell az uniós 
veszélyhelyzet-reagálás, valamint az egész 
gazdaság rezilienciájának javítása 
érdekében, ugyanakkor a vonatkozó 
szabályokkal összhangban meg kell őrizni 
a verseny és a kereskedelem nyitottságát, 
ideértve a gazdasági tevékenység 
folytatásának szabadságát, valamint a 
személyek és áruk szabad mozgását is. A 
becslések szerint a beruházási tevékenység 
jelentős mértékben szűkült. Az Unióban a 
beruházások GDP-hez viszonyított aránya 
– noha javult – már a világjárvány előtt 
elmaradt az erőteljes gazdaságélénkülés 
során elvárható szinttől, és nem volt 
elegendő a 2009-es válságot követő több 
éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések a technológiai változás és a 
globális versenyképesség fényében nem 
felelnek meg az Unió – többek között az 
innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen 
támogatásra van szükség a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezeléséhez, továbbá 
a beruházási hiány célágazatokban való 
csökkentéséhez, hogy megvalósíthatók 
legyenek az Unió szakpolitikai 
célkitűzései, valamint támogatást kapjon a 
gyors, inkluzív és megfelelő gazdasági 
helyreállítás.
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Módosítás 18
Elena Kountoura

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. A járvány 
megfékezésére irányuló szükséges 
intézkedések következtében a gazdasági 
tevékenység jelentősen visszaesett az EU-
ban. Az uniós GDP csökkenése 2020-ban 
várhatóan 7,5% körüli lesz, ami sokkal 
nagyobb mértékű a 2009-es pénzügyi 
válság idején tapasztaltnál. Egyes 
ágazatokat, például a közlekedési és az 
idegenforgalmi ágazatot óriási sokkhatás 
érte, és a csökkenés sokkal nagyobb lesz. 
A világjárvány kitörése felszínre hozta a 
globális ellátási láncok összekapcsoltságát 
és egyes sebezhetőségeket, így például a 
stratégiai iparágak nem diverzifikált külső 
ellátási forrásoktól való túlzott függését. 
Ezeket a hiányosságokat kezelni kell az 
uniós veszélyhelyzet-reagálás, valamint az 
egész gazdaság rezilienciájának javítása 
érdekében, ugyanakkor a vonatkozó 
szabályokkal összhangban meg kell őrizni 
a verseny és a kereskedelem nyitottságát. A 
becslések szerint a beruházási tevékenység 
jelentős mértékben szűkült. Az Unióban a 
beruházások GDP-hez viszonyított aránya 
– noha javult – már a világjárvány előtt 
elmaradt az erőteljes gazdaságélénkülés 
során elvárható szinttől, és nem volt 
elegendő a 2009-es válságot követő több 
éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések a technológiai változás és a 
globális versenyképesség fényében nem 
felelnek meg az Unió – többek között az 
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növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen 
támogatásra van szükség a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezeléséhez, továbbá 
a beruházási hiány célágazatokban való 
csökkentéséhez, hogy megvalósíthatók 
legyenek az Unió szakpolitikai 
célkitűzései, valamint támogatást kapjon a 
gyors, inkluzív és megfelelő gazdasági 
helyreállítás.

innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen 
támogatásra van szükség a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezeléséhez, továbbá 
a beruházási hiány célágazatokban való 
csökkentéséhez, hogy megvalósíthatók 
legyenek az Unió szakpolitikai 
célkitűzései, valamint támogatást kapjon a 
gyors, inkluzív és megfelelő gazdasági 
helyreállítás.

Or. en

Módosítás 19
Sara Cerdas

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. A járvány 
megfékezésére irányuló szükséges 
intézkedések következtében a gazdasági 
tevékenység jelentősen visszaesett az EU-
ban. Az uniós GDP csökkenése 2020-ban 
várhatóan 7,5% körüli lesz, ami sokkal 
nagyobb mértékű a 2009-es pénzügyi 
válság idején tapasztaltnál. A világjárvány 
kitörése felszínre hozta a globális ellátási 
láncok összekapcsoltságát és egyes 
sebezhetőségeket, így például a stratégiai 
iparágak nem diverzifikált külső ellátási 
forrásoktól való túlzott függését. Ezeket a 
hiányosságokat kezelni kell az uniós 
veszélyhelyzet-reagálás, valamint az egész 

(1) A Covid19-világjárvány hatalmas 
megrázkódtatást jelent a globális és az 
uniós gazdaságnak. A járvány 
megfékezésére irányuló szükséges 
intézkedések következtében a gazdasági 
tevékenység jelentősen visszaesett az EU-
ban. Az uniós GDP csökkenése 2020-ban 
várhatóan 7,5% körüli lesz, ami sokkal 
nagyobb mértékű a 2009-es pénzügyi 
válság idején tapasztaltnál. A világjárvány 
kitörése felszínre hozta a globális ellátási 
láncok összekapcsoltságának jelentőségét 
és egyes sebezhetőségeket, így például a 
stratégiai iparágak nem diverzifikált külső 
ellátási forrásoktól való túlzott függését. 
Ezeket a hiányosságokat kezelni kell az 
uniós veszélyhelyzet-reagálás, valamint az 
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gazdaság rezilienciájának javítása 
érdekében, ugyanakkor a vonatkozó 
szabályokkal összhangban meg kell őrizni 
a verseny és a kereskedelem nyitottságát. A 
becslések szerint a beruházási tevékenység 
jelentős mértékben szűkült. Az Unióban a 
beruházások GDP-hez viszonyított aránya 
– noha javult – már a világjárvány előtt 
elmaradt az erőteljes gazdaságélénkülés 
során elvárható szinttől, és nem volt 
elegendő a 2009-es válságot követő több 
éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések a technológiai változás és a 
globális versenyképesség fényében nem 
felelnek meg az Unió – többek között az 
innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen 
támogatásra van szükség a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezeléséhez, továbbá 
a beruházási hiány célágazatokban való 
csökkentéséhez, hogy megvalósíthatók 
legyenek az Unió szakpolitikai 
célkitűzései, valamint támogatást kapjon a 
gyors, inkluzív és megfelelő gazdasági 
helyreállítás.

egész gazdaság rezilienciájának javítása 
érdekében, ugyanakkor a vonatkozó 
szabályokkal összhangban meg kell őrizni 
a verseny és a kereskedelem nyitottságát. A 
becslések szerint a beruházási tevékenység 
jelentős mértékben szűkült. Az Unióban a 
beruházások GDP-hez viszonyított aránya 
– noha javult – már a világjárvány előtt 
elmaradt az erőteljes gazdaságélénkülés 
során elvárható szinttől, és nem volt 
elegendő a 2009-es válságot követő több 
éven át tartó beruházási hiány 
ellensúlyozására. Ennél is fontosabb, hogy 
a jelenlegi beruházási szintek és 
előrejelzések a technológiai változás és a 
globális versenyképesség fényében nem 
felelnek meg az Unió – többek között az 
innovációra, a készségekre, az 
infrastruktúrára és a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k) irányuló –, a 
növekedés újraindításához és hosszú távú 
fenntartásához szükséges strukturális 
beruházási igényeinek, és nem elegendők 
az olyan kulcsfontosságú társadalmi 
kihívások kezeléséhez, mint a 
fenntarthatóság vagy a népesség 
elöregedése. Következésképpen 
támogatásra van szükség a piaci 
hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezeléséhez, továbbá 
a beruházási hiány célágazatokban való 
csökkentéséhez, hogy megvalósíthatók 
legyenek az Unió szakpolitikai 
célkitűzései, valamint támogatást kapjon a 
gyors, inkluzív és megfelelő gazdasági 
helyreállítás.

Or. en

Módosítás 20
Sara Cerdas

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



AM\1211678HU.docx 9/98 PE655.909v01-00

HU

(2) Az értékelések kiemelték, hogy a 
2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó 
sokféle finanszírozási eszköz alkalmazási 
körében némi átfedés mutatkozott. Ez a 
közvetítők és a végső címzettek számára is 
összetett helyzeteket teremtett azáltal, hogy 
eltérő 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, amely az európai 
beruházási terv keretében létrehozott 
Európai Stratégiai Beruházási Alap 
(ESBA) tapasztalataira épül, és amelyen 
keresztül a finanszírozási lehetőségek 
egyetlen költségvetési 
garanciamechanizmusba történő 
integrálása és egyszerűsítése révén a végső 
címzettek számára hatékonyabban működő 
támogatást lehet biztosítani, ezáltal 
fokozva az uniós támogatás hatását az 
uniós költségvetésből fizetendő költségek 
csökkentése mellett.

(2) Az értékelések kiemelték, hogy a 
2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó 
sokféle finanszírozási eszköz alkalmazási 
körében némi átfedés mutatkozott. Ez a 
közvetítők és a végső címzettek számára is 
összetett helyzeteket teremtett azáltal, hogy 
eltérő 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, amely az európai 
beruházási terv keretében létrehozott 
Európai Stratégiai Beruházási Alap 
(ESBA) tapasztalataira épül, és amelyen 
keresztül a finanszírozási lehetőségek 
egyetlen költségvetési 
garanciamechanizmusba történő 
integrálása és egyszerűsítése révén a végső 
címzettek számára hatékonyabban működő 
támogatást lehet biztosítani, ezáltal 
fokozva az uniós támogatás hatását az 
uniós költségvetésből, de akár a 
bürokratikus szinten is fizetendő költségek 
csökkentése mellett.

Or. en

Módosítás 21
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az elmúlt években az Unió 
ambiciózus stratégiákat fogadott el az 
egységes piac kiteljesítése, valamint a 
fenntartható és inkluzív növekedés és 
foglalkoztatás ösztönzése céljából: ilyen az 
Európa 2020: A foglalkoztatást és 
növekedést célzó új európai stratégia 

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

európai stratégia (2010. március 3.), a 
tőkepiaci unió megteremtésére irányuló 
cselekvési terv (2015. szeptember 30.), az 
Új európai kulturális menetrend (2018. 
május 22.), a „Tiszta energia minden 
európainak” csomag (2016. november 30.), 
Az anyagkörforgás megvalósítása – A 
körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós 
cselekvési terv (2015. december 2.), az 
alacsony kibocsátású mobilitás európai 
stratégiája (2016. július 20.), az európai 
védelmi cselekvési terv (2016. november 
30.), az Európai Védelmi Alap felállítása 
(2017. június 7.), az Űrstratégia Európa 
számára (2016. október 26.), az 
Intézményközi nyilatkozat a szociális 
jogok európai pilléréről (2017. december 
13.), az európai zöld megállapodás (2019. 
december 11.), az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó beruházási 
terv (2020. január 14.), a méltányos átállást 
szolgáló erős szociális Európa (2020. 
január 14.), az Európa digitális jövőjének 
megtervezésére irányuló stratégia, az 
európai adatstratégia és a mesterséges 
intelligenciáról szóló közlemény (2020. 
február 19.), az európai éghajlatpolitikai 
jogszabályra1a irányuló javaslat (2020. 
március 4.), az új európai iparstratégia 
(2020. március 10.), a kkv-stratégia a 
fenntartható és digitális Európáért (2020. 
március 10.), a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos, 2030-ig teljesítendő uniós 
stratégia (2020. május 20.), a 2020. június 
18-i (EU) 2020/852 rendelet1b, az 
energiarendszer integrációjára vonatkozó 
stratégia és a hidrogénstratégia (2020. 
július 8.), továbbá az Unió 2020 harmadik 
negyedévében javaslatot fog tenni az 
épületkorszerűsítési stratégiára. Az 
InvestEU Alapnak a beruházások és a 
finanszírozáshoz jutás támogatásával ki 
kell aknáznia és fokoznia kell az említett 
egymást is erősítő stratégiák közötti 
szinergiákat, hozzá kell járulni a 
környezeti szempontból káros 
támogatások megszüntetéséhez és 
támogatnia kell a jogszabályok 
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végrehajtását.
_________________
1a (EU) 2020/XXX rendelet a 
klímasemlegesség elérését célzó keret 
létrehozásáról. 
1b Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2020/852 rendelete (2020. június 
18.) a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról, 
valamint az (EU) 2019/2088 rendelet 
módosításáról (HL L 198., 2020.6.22., 13. 
o.).

Or. en

Módosítás 22
Sara Cerdas

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere szolgál a 
tagállami reformprioritások 
meghatározásának és végrehajtásuk 
nyomon követésének kereteként. Az 
említett reformprioritások támogatása 
érdekében a tagállamok – adott esetben a 
helyi és regionális hatóságokkal 
együttműködésben – kidolgozzák saját 
többéves nemzeti beruházási stratégiáikat. 
E stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt kell benyújtani 
a nemzeti és/vagy uniós finanszírozásból 
támogatandó, kiemelt beruházási projektek 
ismertetése és koordinálása céljából. 
Emellett az említett stratégiáknak az uniós 
finanszírozást koherens módon és az 
elsősorban az európai strukturális és 
beruházási alapokból, a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközből és az 
InvestEU programból származó pénzügyi 
támogatások hozzáadott értékét 

(4) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere szolgál a 
tagállami reformprioritások 
meghatározásának és végrehajtásuk 
nyomon követésének kereteként. Az 
említett reformprioritások támogatása 
érdekében a tagállamok – adott esetben a 
helyi és regionális hatóságokkal 
együttműködésben – kidolgozzák saját 
többéves nemzeti beruházási stratégiáikat. 
E stratégiákat az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt kell benyújtani 
a nemzeti és/vagy uniós finanszírozásból 
támogatandó, kiemelt beruházási projektek 
ismertetése és koordinálása céljából. 
Emellett az említett stratégiáknak az uniós 
finanszírozást koherens és stratégiai 
módon, nemcsak a gazdasági 
fellendülésre tekintettel, hanem a zöld 
megállapodás céljait is szem előtt tartva 
kell felhasználniuk. E beruházásoknak 
maximalizálniuk kell az elsősorban az 
európai strukturális és beruházási 
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maximalizálva kell felhasználniuk. alapokból, a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközből és az 
InvestEU programból származó pénzügyi 
támogatások hozzáadott értékét.

Or. en

Módosítás 23
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 
tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 
InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén, figyelembe véve az 
egyes régiók és tagállamok közötti, 
gazdasági és infrastrukturális 
fejlettségbeli különbségeket. Ennek 
érdekében az InvestEU Alapnak technikai 
és gazdasági szempontból életképes 
projekteket kell támogatnia egy olyan keret 
biztosításával, amely lehetővé teszi a 
hitelviszonyt megtestesítő, 
kockázatmegosztási és tulajdoni 
részesedést megtestesítő instrumentumok 
használatát az uniós költségvetésből 
biztosított garancia mellett és adott esetben 
a végrehajtó partnerektől származó 
pénzügyi hozzájárulásokkal. Az InvestEU 
Alapnak a felmerülő igényekhez kell 
igazodnia, ugyanakkor arra kell 
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szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió több 
régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt.

összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai, többek 
között kohéziós politikai célkitűzéseinek 
eléréséhez. Az InvestEU Alap keretében 
nyújtott támogatásnak az ágazatok és 
régiók széles körét kell lefednie, de el kell 
kerülnie a túlzott ágazati vagy földrajzi 
koncentrációt, és meg kell könnyítenie az 
olyan projektekhez való hozzáférést, 
amelyben az Unió több régiójában működő 
partnerszervezetek vesznek részt, külön 
hangsúlyt helyezve a vidéki, a hegyvidéki, 
a legkülső és a legnehezebben 
megközelíthető uniós régiókra.

Or. en

Módosítás 24
Sara Cerdas

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
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támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 
tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 
InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió több 
régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt.

támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 
tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 
InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió több 
régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt. Különös figyelmet kell 
szentelni egyrészt a Covid19-világjárvány 
okozta válság által érintett jelentősebb 
ágazatoknak, másrészt a földrajzi 
elhelyezkedésük miatt nehézségekkel 
küzdő régióknak, köztük a legkülső, 
szigeti és távoli régióknak is.

Or. en

Módosítás 25
Cláudia Monteiro de Aguiar

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 
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erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 
tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 
InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió több 
régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt.

erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 
tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 
InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió több 
régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt, figyelembe véve a legkülső 
régiók sajátosságait.

Or. en

Indokolás

A legkülső régiók egyedi korlátokkal rendelkeznek, amelyek kihívást támasztanak a fejlődésük 
terén, és akadályozzák részvételüket a belső piacon. A legkülső régiók sajátos helyzetét az 
EUMSZ 349. cikke keretében is elismerték.
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Módosítás 26
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 
tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 
InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió több 

(5) Az InvestEU Alapnak hozzá kell 
járulnia az Unió versenyképességének és 
társadalmi-gazdasági konvergenciájának és 
kohéziójának javításához, többek között az 
innováció és digitalizáció területén, az 
erőforrásoknak a körforgásos gazdasággal 
összhangban történő hatékony 
felhasználásához, az uniós gazdasági 
növekedés fenntarthatóságához és 
inkluzivitásához, valamint a társadalom 
rezilienciájához és az uniós tőkepiacok 
integrációjához, többek között az uniós 
tőkepiacok széttagoltságának kezelését és 
az uniós vállalkozások finanszírozási 
forrásainak diverzifikálását célzó 
megoldások révén. Ennek érdekében az 
InvestEU Alapnak technikai és gazdasági 
szempontból életképes projekteket kell 
támogatnia egy olyan keret biztosításával, 
amely lehetővé teszi a hitelviszonyt 
megtestesítő, kockázatmegosztási és 
tulajdoni részesedést megtestesítő 
instrumentumok használatát az uniós 
költségvetésből biztosított garancia mellett 
és adott esetben a végrehajtó partnerektől 
származó pénzügyi hozzájárulásokkal. Az 
InvestEU Alapnak a felmerülő igényekhez 
kell igazodnia, ugyanakkor arra kell 
összpontosítania, hogy stratégiai, hosszú 
távú előnyöket biztosítson az egyébként 
nem finanszírozott vagy nem kellőképpen 
finanszírozott kulcsfontosságú uniós 
szakpolitikai területeken, ily módon 
hozzájárulva az Unió szakpolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez. Az InvestEU 
Alap keretében nyújtott támogatásnak az 
ágazatok és régiók széles körét kell 
lefednie, de el kell kerülnie a túlzott 
ágazati vagy földrajzi koncentrációt, és 
meg kell könnyítenie az olyan projektekhez 
való hozzáférést, amelyben az Unió több 
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régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt.

régiójában működő partnerszervezetek 
vesznek részt, ideértve a legkülső régiókat 
is.

Or. en

Módosítás 27
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kulturális és kreatív ágazatok az 
Unió kulcsfontosságú és gyorsan növekvő 
ágazatai, amelyek szellemi tulajdonból és 
az egyéni kreativitásból gazdasági és 
kulturális értéket teremtenek. A Covid19-
válság során a társadalmi kapcsolatok 
vonatkozásában bevezetett korlátozások 
azonban súlyos gazdasági hatást 
gyakoroltak ezekre az ágazatokra. Emellett 
az említett ágazatok eszközeinek 
immateriális jellege miatt az e területen 
tevékenykedő kkv-k és szervezetek 
korlátozottan férnek hozzá a 
beruházásokhoz, a kapacitásbővítéshez és a 
nemzetközi szintű versenyhez 
elengedhetetlenül szükséges 
magánfinanszírozáshoz. Az InvestEU 
programnak továbbra is meg kell 
könnyítenie a kulturális és kreatív ágazaton 
belül működő kkv-k és szervezetek 
forráshoz jutását. A kulturális és kreatív, 
audiovizuális és médiaágazatok alapvető 
fontosságúak kulturális sokszínűségünk és 
demokráciánk szempontjából a digitális 
korban, szuverenitásunk és autonómiánk 
szerves részét képezik, a tartalmak széles 
közönség számára történő, nemzeti 
határokon átnyúló előállításához és 
terjesztéséhez szükséges hosszú távú 
kapacitás pedig az audiovizuális és 
médiatartalmakra, továbbá technológiára 
irányuló stratégiai beruházásoktól függ 

(6) A kulturális, oktatási és kreatív 
ágazatok az Unió kulcsfontosságú és 
gyorsan növekvő ágazatai, amelyek 
szellemi tulajdonból és az egyéni 
kreativitásból gazdasági és kulturális 
értéket teremtenek. A Covid19-válság 
során a társadalmi kapcsolatok 
vonatkozásában bevezetett korlátozások 
azonban súlyos gazdasági hatást 
gyakoroltak ezekre az ágazatokra. Emellett 
az említett ágazatok eszközeinek 
immateriális jellege miatt az e területen 
tevékenykedő kkv-k és szervezetek 
korlátozottan férnek hozzá a 
beruházásokhoz, a kapacitásbővítéshez és a 
nemzetközi szintű versenyhez 
elengedhetetlenül szükséges 
magánfinanszírozáshoz. Az InvestEU 
programnak továbbra is meg kell 
könnyítenie a kulturális, oktatási és kreatív 
ágazaton belül működő kkv-k és 
szervezetek forráshoz jutását. A kulturális, 
oktatási és kreatív, audiovizuális és 
médiaágazatok alapvető fontosságúak 
kulturális sokszínűségünk és demokráciánk 
szempontjából a digitális korban, 
szuverenitásunk és autonómiánk szerves 
részét képezik, a tartalmak széles közönség 
számára történő, nemzeti határokon 
átnyúló előállításához és terjesztéséhez 
szükséges hosszú távú kapacitás pedig az 
audiovizuális és médiatartalmakra, továbbá 
technológiára irányuló stratégiai 
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majd. beruházásoktól függ majd.

Or. en

Módosítás 28
Julie Lechanteux

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Climate targets should not systematically condition programs aimed at encouraging recovery 
and investment in the EU. In the current state of the economy of the Member States, it is 
rather urgent to save priority sectors such as tourism, transport, industry and services, which 
constitute the largest employment pools, particularly in France: sectors which, moreover, 
since the signing of the Paris agreements, have already initiated an energy transition which 
has now become more and more restrictive and costly from an economic point of view, while 
the sustainability and balance of the long-term markets are proving more and more 
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precarious due to the health crisis.

Módosítás 29
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Az éghajlatváltozás kezelésének 
fontosságára való tekintettel és 
összhangban az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és a 
fenntartható fejlődési célok elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaival 
az InvestEU program hozzájárul majd az 
éghajlatpolitikai szempontok 
érvényesítését célzó intézkedésekhez és 
ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az 
uniós költségvetési kiadások 30%-át 
éghajlatpolitikai célkitűzések támogatására, 
10%-át pedig a biológiai sokféleséggel 
összefüggő célkitűzések támogatására 
fordítsák. Az InvestEU program keretében 
végrehajtott intézkedések várhatóan az 
InvestEU program teljes pénzügyi 
keretösszegének 60%-át fordítják 
éghajlatpolitikai és biológiai sokféleséggel 
összefüggő célkitűzésekre. A releváns 
intézkedések meghatározására az InvestEU 
program előkészítése és végrehajtása során, 
újraértékelésére pedig a vonatkozó 
értékelések és felülvizsgálatok keretében 
kerül sor.

Or. en

Módosítás 30
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Az éghajlatváltozás kezelésének 
fontosságára való tekintettel és 
összhangban az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és a 
fenntartható fejlődési célok elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaival 
az InvestEU program hozzájárul majd az 
éghajlatpolitikai szempontok 
érvényesítését célzó intézkedésekhez és 
ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az 
uniós költségvetési kiadások legalább 
50%-át éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi célkitűzések 
támogatására fordítsák. Az InvestEU 
program keretében végrehajtott 
intézkedések várhatóan a program teljes 
pénzügyi keretösszegének legalább 80%-át 
fordítják éghajlatpolitikai célkitűzésekre. A 
releváns intézkedések meghatározására az 
InvestEU program előkészítése és 
végrehajtása során, újraértékelésére pedig a 
vonatkozó értékelések és felülvizsgálatok 
keretében kerül sor.

Or. en

Módosítás 31
Julie Lechanteux

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az InvestEU Alap éghajlatpolitikai 
célok eléréséhez való hozzájárulásának 
nyomon követése a Bizottság által a 
lehetséges végrehajtó partnerekkel 
együttműködésben kidolgozott uniós 
éghajlatpolitikai teljesítménykövetési 
rendszeren keresztül történik majd, 
megfelelő módon felhasználva [a 
fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló rendelet25] 
által előírt kritériumokat annak 

(11) törölve
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meghatározására, hogy egy gazdasági 
tevékenység környezeti szempontból 
fenntartható-e. Az InvestEU programnak 
a fenntartható fejlődési célok egyéb 
dimenzióinak végrehajtásához is hozzá 
kell járulnia.
_________________
25 COM(2018)353.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatpolitikai célkitűzésekkel kapcsolatos nyomonkövetési eszközök számos lehetőséget 
kínálnak az Európai Bizottság számára, hogy beavatkozzon a tagállami környezetvédelmi 
politikába: az ökológiai szempont végső soron csupán egy ürügy a Bizottság számára, hogy 
további ellenőrzési eszközöket dolgozzon ki és végrehajtási intézkedések vezessen be a 
tagállamokkal és iparukkal szemben, miközben azok egy egészségügyi válság közepette a 
gazdasági fellendülés megindításáért küzdenek.

Módosítás 32
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az InvestEU Alap éghajlatpolitikai 
célok eléréséhez való hozzájárulásának 
nyomon követése a Bizottság által a 
lehetséges végrehajtó partnerekkel 
együttműködésben kidolgozott uniós 
éghajlatpolitikai teljesítménykövetési 
rendszeren keresztül történik majd, 
megfelelő módon felhasználva [a 
fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló rendelett25] 
által előírt kritériumokat annak 
meghatározására, hogy egy gazdasági 
tevékenység környezeti szempontból 
fenntartható-e. Az InvestEU programnak a 
fenntartható fejlődési célok egyéb 
dimenzióinak végrehajtásához is hozzá kell 
járulnia.

(11) Az InvestEU Alap 2030-ig 
teljesítendő éghajlat- és energiapolitikai 
célok eléréséhez és a klímasemlegességre 
2040-ig történő átálláshoz való 
hozzájárulásának nyomon követése a 
Bizottság által a lehetséges végrehajtó 
partnerekkel együttműködésben 
kidolgozott uniós éghajlatpolitikai 
teljesítménykövetési rendszeren keresztül 
történik majd, összhangban a 
multilaterális fejlesztési bank 
éghajlatpolitikai intézkedések 
azonosítására szolgáló harmonizált 
módszertanával24a, megfelelő módon 
felhasználva [a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról 
szóló rendelett25] által előírt kritériumokat 
annak meghatározására, hogy egy 
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gazdasági tevékenység környezeti 
szempontból fenntartható-e. Az InvestEU 
programnak a fenntartható fejlődési célok 
egyéb dimenzióinak végrehajtásához is 
hozzá kell járulnia.

_________________ _________________
24a 2019., KÖZÖS JELENTÉS AZ 
ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ELLENI 
KÜZDELEM MULTILATERÁLIS 
FEJLESZTÉSI BANKOK ÁLTALI 
FINANSZÍROZÁSÁRÓL, 2020. 
augusztus, EBRD, EBB, ADB, AIIB, 
IDB-csoport, ISDB, Világbank-csoport.

25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Or. en

Módosítás 33
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jelentős uniós támogatásban 
részesülő, mindenekelőtt az 
infrastruktúrára irányuló beruházási 
projekteket a végrehajtó partnernek át kell 
világítania annak megállapítása érdekében, 
hogy azoknak van-e környezeti, éghajlati 
vagy társadalmi hatása. Az említett 
hatással járó beruházási projekteket 
fenntarthatósági vizsgálatnak kell alávetni 
egy olyan iránymutatás alapján, amelyet a 
Bizottságnak az InvestEU program 
keretében a lehetséges végrehajtó 
partnerekkel szoros együttműködésben kell 
kidolgoznia. Ennek az iránymutatásnak 
megfelelő módon fel kell használnia [a 
fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló rendelet] 
által megállapított kritériumokat annak 
meghatározásához, hogy a gazdasági 
tevékenység környezeti szempontból 
fenntartható-e, továbbá összeegyeztethető-

(13) A jelentős uniós támogatásban 
részesülő, mindenekelőtt az 
infrastruktúrára irányuló beruházási 
projekteket a végrehajtó partnernek át kell 
világítania annak megállapítása érdekében, 
hogy azoknak van-e környezeti, éghajlati 
vagy társadalmi hatása. Az említett 
hatással járó beruházási projekteket 
fenntarthatósági vizsgálatnak kell alávetni 
egy olyan iránymutatás alapján, amelyet a 
Bizottságnak az InvestEU program 
keretében a lehetséges végrehajtó 
partnerekkel szoros együttműködésben kell 
kidolgoznia. Ennek az iránymutatásnak 
megfelelő módon fel kell használnia a 
fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló (EU) 
2020/852 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1a által megállapított kritériumokat 
annak meghatározásához, hogy a gazdasági 
tevékenység környezeti szempontból 
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e a más uniós programokhoz kidolgozott 
iránymutatásokkal Ennek az 
iránymutatásnak az arányosság elvével 
összhangban megfelelő rendelkezéseket 
kell tartalmaznia az indokolatlan 
adminisztratív terhek elkerülésére, és az 
iránymutatásban meghatározandó, 
bizonyos nagyságrend alatti projekteket ki 
kell zárni a fenntarthatósági vizsgálatból. 
Amennyiben a végrehajtó partner arra a 
megállapításra jut, hogy nincs szükség 
fenntarthatósági vizsgálat elvégzésére, e 
megállapítását indokolnia kell az 
InvestEU Alaphoz létrehozott beruházási 
bizottság felé. Az éghajlatpolitikai 
célkitűzésekkel össze nem egyeztethető 
műveletek nem jogosultak az e rendelet 
szerint nyújtható támogatásra.

fenntartható-e, továbbá összeegyeztethető-
e a más uniós programokhoz kidolgozott 
iránymutatásokkal Az éghajlatpolitikai 
célkitűzésekkel vagy az (EU) 2020/852 
rendeletben meghatározott kritériumokkal 
össze nem egyeztethető műveletek nem 
jogosultak az e rendelet szerint nyújtható 
támogatásra.

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

Or. en

Módosítás 34
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható növekedés, a versenyképesség 
és a konvergencia fellendítésére. Emellett 
az egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható gazdaság, a versenyképesség 
és a konvergencia fellendítésére, 
ugyanakkor tiszteletben tartva a jelentős 
károkozás elkerülését célzó elvet, valamint 
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befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió fenntarthatósági céljai, többek 
között a fenntartható fejlődési célokkal 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 
valamint a 2030-ra elérendő energiaügyi és 
éghajlatpolitikai célok teljesítéséhez. 
Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlatpolitikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 

a fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló (EU) 
2020/852 európai és tanácsi rendeletben1a 
említett minimális biztosítékokat. Emellett 
az egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió fenntarthatósági céljai, többek 
között a fenntartható fejlődési célokkal 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 
valamint a 2030-ra elérendő energiaügyi és 
éghajlatpolitikai célok teljesítéséhez. 
Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlatpolitikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
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Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

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

Or. en

Módosítás 35
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható növekedés, a versenyképesség 
és a konvergencia fellendítésére. Emellett 
az egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió fenntarthatósági céljai, többek 
között a fenntartható fejlődési célokkal 

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható növekedés, a versenyképesség 
és a konvergencia fellendítésére. Emellett 
az egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések, 
az átjárhatóság és az energiahatékonyság, 
valamint az egységes európai közlekedési 
térség kialakítása tekintetében, 
elengedhetetlenek az Unió fenntarthatósági 
céljai, többek között a fenntartható 
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kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 
valamint a 2030-ra elérendő energiaügyi és 
éghajlatpolitikai célok teljesítéséhez. 
Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlatpolitikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

fejlődési célokkal kapcsolatos uniós 
kötelezettségvállalások, valamint a 2030-ra 
elérendő energiaügyi és éghajlatpolitikai 
célok teljesítéséhez. Ennek megfelelően az 
InvestEU Alapból nyújtott támogatásnak a 
közlekedésre – többek között a 
transzeurópai közlekedési hálózatra és 
különösen annak határokon átnyúló 
szakaszaira –, az energiaügyre, többek 
között az energiahatékonyságra és a 
megújuló energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlatpolitikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.
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Módosítás 36
Cláudia Monteiro de Aguiar

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható növekedés, a versenyképesség 
és a konvergencia fellendítésére. Emellett 
az egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
befolyásolja a régiók, különösen a 
legkülső régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió fenntarthatósági céljai, többek 
között a fenntartható fejlődési célokkal 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 
valamint a 2030-ra elérendő energiaügyi és 
éghajlatpolitikai célok teljesítéséhez. 
Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlatpolitikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
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uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

Or. en

Indokolás

A legkülső régiók egyedi korlátokkal rendelkeznek, amelyek kihívást támasztanak a fejlődésük 
terén, és akadályozzák részvételüket a belső piacon. A legkülső régiók sajátos helyzetét az 
EUMSZ 349. cikke keretében is elismerték.

Módosítás 37
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
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meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható növekedés, a versenyképesség 
és a konvergencia fellendítésére. Emellett 
az egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió fenntarthatósági céljai, többek 
között a fenntartható fejlődési célokkal 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 
valamint a 2030-ra elérendő energiaügyi és 
éghajlatpolitikai célok teljesítéséhez. 
Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlatpolitikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 

meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható növekedés, a versenyképesség 
és a konvergencia fellendítésére. Emellett 
az egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések, 
a multimodalitás és az 
energiahatékonyság, valamint az egységes 
európai közlekedési térség kialakítása 
tekintetében, elengedhetetlenek az Unió 
fenntarthatósági céljai, többek között a 
fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatos 
uniós kötelezettségvállalások, valamint a 
2030-ra elérendő energiaügyi és 
éghajlatpolitikai célok teljesítéséhez. 
Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlatpolitikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
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figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó és a városi térségekben élő 
polgárok védelmére vonatkozó elveket. 
Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

Or. en

Módosítás 38
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható növekedés, a versenyképesség 
és a konvergencia fellendítésére. Emellett 
az egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió fenntarthatósági céljai, többek 
között a fenntartható fejlődési célokkal 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 
valamint a 2030-ra elérendő energiaügyi és 
éghajlatpolitikai célok teljesítéséhez. 
Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 

(14) Az uniós beruházási rátáknak a 
pénzügyi válság időszakában, majd a 
Covid19-válság időszakában ismét 
tapasztalható alacsony szintje 
meggyengítette az Unió képességét a 
fenntartható növekedés, a versenyképesség 
és a konvergencia fellendítésére. Emellett 
az egyensúlyhiányok megszilárdulásának 
kockázatához vezet és hosszú távon 
befolyásolja a régiók fejlődését. Az uniós 
infrastruktúrára fordított jelentős 
beruházások, különösen az összeköttetések 
és az energiahatékonyság, valamint az 
egységes európai közlekedési térség 
kialakítása tekintetében, elengedhetetlenek 
az Unió fenntarthatósági céljai, többek 
között a fenntartható fejlődési célokkal 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 
valamint a 2030-ra elérendő új energiaügyi 
és éghajlatpolitikai célok teljesítéséhez. 
Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
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biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlatpolitikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

biztonságos és fenntartható, nulla ÜHG-
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlatpolitikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
további beruházásokra van szükség. Az 
uniós finanszírozási támogatás hatásának 
és hozzáadott értékének maximalizálása 
érdekében helyénvaló olyan egyszerűsített 
beruházási eljárást bevezetni, amely 
lehetővé teszi a tervezett projektek 
láthatóságát és a vonatkozó uniós 
programokkal való szinergiák maximális 
kiaknázását olyan területeken, mint a 
közlekedés, az energiaügy és a 
digitalizáció. A biztonsági és védelmi 
fenyegetésekre tekintettel az uniós 
támogatásban részesülő beruházási 
projekteknek az infrastruktúra rezilienciáját 
biztosító intézkedésekre, ezeken belül az 
infrastruktúra karbantartására és 
biztonságára is ki kell terjedniük, és 
figyelembe kell venniük a közterületeken 
tartózkodó polgárok védelmére vonatkozó 
elveket. Ennek ki kell egészítenie azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek más uniós 
alapokból, például az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a közterületekre, 
közlekedésre, energiaügyre és más kritikus 
infrastruktúrára irányuló beruházások 
biztonsági elemeihez nyújtanak támogatást.

Or. en

Módosítás 39
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) 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. Az InvestEU 
programnak támogatást kell biztosítania a 
multimodális közlekedési csomópontokba 
való beruházásokhoz, amelyek – a bennük 
rejlő jelentős gazdasági lehetőségek és 
üzleti célok ellenére – jelentős kockázatot 
jelentenek a magánberuházók számára. Az 
InvestEU programnak emellett hozzá kell 
járulnia az intelligens közlekedési 
rendszerek (ITS) fejlesztéséhez és 
telepítéséhez is. Az InvestEU program 
keretében segíteni kell az olyan 
technológiák tervezésére és alkalmazására 
irányuló erőfeszítések fokozását, amelyek 
hozzájárulnak a járművek és a közúti 
infrastruktúra biztonságának javításához.

(16) A valódi multimodalitás lehetőséget 
nyújt egy hatékony és környezetbarát 
közlekedési hálózat létrehozására, amely 
teljes mértékben kihasználja valamennyi 
közlekedési mód előnyeit, különös 
tekintettel a vasúti közlekedésre, és 
szinergiát alakít ki közöttük. Az InvestEU 
programnak támogatást kell biztosítania a 
multimodális közlekedési csomópontokba 
való beruházásokhoz, amelyek – a bennük 
rejlő jelentős gazdasági és környezeti 
lehetőségek és üzleti célok ellenére – 
jelentős kockázatot jelentenek a 
magánberuházók számára. Az InvestEU 
programnak emellett hozzá kell járulnia az 
intelligens közlekedési rendszerek (ITS) és 
az alternatív üzemanyagok 
infrastruktúrájának fejlesztéséhez és 
telepítéséhez is. Az InvestEU program 
keretében segíteni kell az olyan 
technológiák tervezésére és alkalmazására 
irányuló erőfeszítések fokozását, amelyek 
hozzájárulnak a járművek és a közúti 
infrastruktúra biztonságának javításához.

Or. en

Módosítás 40
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

fenntartható, innovatív, korszerű és 
reziliens uniós idegenforgalmi és utazási 
ágazat alapjait, ideértve az ágazat 
éghajlati és környezeti lábnyomának 
csökkentésére irányuló innovatív 
intézkedéseket is. A Covid19-válság során 
a társadalmi kapcsolatok vonatkozásában 
bevezetett korlátozások és a határok 
lezárása súlyos gazdasági hatást 
gyakoroltak az idegenforgalmi és a 
kapcsolódó ágazatokra. Az InvestEU 
programba a regionális és helyi szintet is 
kellően be kell vonni, külön figyelmet 
szentelve és folyamatos segítséget nyújtva 
azoknak a régióknak és városoknak, 
amelyek erőteljesen függnek az 
idegenforgalomtól, különös tekintettel a 
távoli és vidéki térségek, valamint a 
szigetek helyzetére.

Or. en

Módosítás 41
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A turizmus az uniós gazdaság 
fontos területe, és olyan ágazat, ahol a 
Covid19-világjárvány nyomán különösen 
súlyos visszaesés következett be és 
jelentősen nőtt a munkanélküliség, amely 
különösen az idénymunkásokat és a 
kiszolgáltatott helyzetű embereket érinti. 
Az InvestEU programnak hozzá kell 
járulnia az ágazat hosszú távú 
versenyképességének megerősítéséhez és a 
fenntartható idegenforgalmi ágazat 
fejlesztéséhez, különösen a 
megközelíthetőség, az ökoturizmus és a 
megfizethető vasúti utazás tekintetében, 
azáltal, hogy támogatja a fenntartható, 
innovatív és digitális turizmus fellendítését 
előmozdító műveleteket, aminek elő kell 
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segítenie számos állandó, helyi és 
minőségi munkahely megteremtését;

Or. en

Módosítás 42
Elena Kountoura

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A turizmus az uniós gazdaság 
fontos területe, és olyan ágazat, ahol a 
Covid19-világjárvány nyomán különösen 
súlyos visszaesés következett be. Számos 
európai régió esetében a turizmus 
stratégiai jelentőséggel bír az egész 
gazdaság szempontjából, a növekedés és 
foglalkoztatás tekintetében pedig 
multiplikátorként működik. Az InvestEU 
programnak hozzá kell járulnia az ágazat 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának megerősítéséhez 
azáltal, hogy támogatja a fenntartható, 
innovatív és digitális turizmust előmozdító 
műveleteket.

Or. en

Módosítás 43
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A turizmus az uniós gazdaság 
fontos területe, és olyan ágazat, ahol a 
Covid19-világjárvány nyomán különösen 
súlyos visszaesés következett be. Az 
InvestEU programnak hozzá kell járulnia 
az ágazat hosszú távú 

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

járulnia az ágazat hosszú távú 
versenyképességének megerősítéséhez 
azáltal, hogy támogatja a fenntartható, 
innovatív, digitális, eseményekhez 
kapcsolódó és üzleti turizmust előmozdító 
műveleteket.

Or. en

Módosítás 44
Sara Cerdas

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A turizmus az Unió, valamint a 
belső piac és a gazdaság fejlesztésének 
fontos területe, és olyan ágazat, ahol a 
Covid19-világjárvány nyomán különösen 
súlyos visszaesés következett be. Az 
ágazati veszteségek következtében 
nemcsak az utazási irodák és az 
utazásszervezők szenvedtek gazdasági 
veszteségeket, hanem munkahelyek is 
elvesztek. Ez súlyosan érintette az 
idegenforgalmi ágazattól erőteljesen 
függő számos régió, köztük a legkülső, a 
part menti és a szigeti régiók gazdasági 
fejlődését. Az InvestEU programnak hozzá 
kell járulnia az ágazat hosszú távú 
versenyképességének megerősítéséhez 
azáltal, hogy támogatja a fenntartható, 
innovatív és digitális turizmust előmozdító 
műveleteket, valamint az ágazaton belül 
új munkahelyek teremtéséhez is.

Or. en

Módosítás 45
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 46
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Mihamarabb jelentős 
erőfeszítéseket kell tenni a digitális 
transzformációba történő beruházás és e 
transzformáció fokozása, valamint annak 
érdekében, hogy a digitális transzformáció 
előnyei minden uniós polgár és vállalkozás 
számára rendelkezésre álljanak. A digitális 
egységes piaci stratégia szilárd 
szakpolitikai keretéhez most hasonlóan 
ambiciózus beruházásokat kell biztosítani, 
többek között a mesterséges intelligencia 
terén, összhangban a Digitális Európa 
programmal.

(20) Mihamarabb jelentős 
erőfeszítéseket kell tenni a digitális 
transzformációba történő beruházás és e 
transzformáció fokozása, valamint annak 
érdekében, hogy a digitális transzformáció 
előnyei minden uniós polgár és vállalkozás 
számára rendelkezésre álljanak. A digitális 
egységes piaci stratégia szilárd 
szakpolitikai keretéhez most hasonlóan 
ambiciózus beruházásokat kell biztosítani, 
többek között az etikus mesterséges 
intelligencia terén, összhangban a Digitális 
Európa programmal.

Or. en

Módosítás 47
Sara Cerdas

Rendeletre irányuló javaslat
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22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Ahogyan az Európa szociális 
dimenziójáról szóló, 2017. április 26-i 
bizottsági vitaanyagban, a szociális jogok 
európai pillérének létrehozásáról szóló 
közleményben, a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményre vonatkozó uniós keretben, 
valamint a méltányos átállást szolgáló erős 
szociális Európáról szóló, 2020. január 14-i 
közleményben megállapításra került, a 
befogadóbb és méltányosabb Unió 
létrehozását kiemelt feladatként kell 
kezelni, hogy Európában meg lehessen 
szüntetni az egyenlőtlenséget és elő 
lehessen mozdítani a társadalmi 
befogadásra irányuló szakpolitikákat. Az 
esélyegyenlőtlenség mindenekelőtt az 
oktatáshoz, képzéshez, kultúrához, 
foglalkoztatáshoz, egészségügyi ellátáshoz 
és a szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést érinti. A társadalmi tőkére, 
készségekre és humántőkére épülő 
gazdaságra, valamint a lakosság 
veszélyeztetett csoportjainak társadalomba 
való integrálására irányuló beruházások – 
különösen ha uniós szinten összehangolják 
őket – megerősíthetik a gazdasági 
lehetőségeket. Az InvestEU Alapot fel kell 
használni: az oktatásba és képzésbe való 
beruházások támogatására – beleértve a 
munkavállalók átképzését és 
továbbképzését is, többek között a nagy 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaságtól függő, 
valamint a karbonszegény gazdaságra való 
strukturális átállás által érintett régiókban. 
Az Alapot fel kell használni továbbá olyan 
projektek támogatására, amelyek – 
különösen a szakképzetlen és tartósan 
munkanélküli személyek körében – a 
foglalkoztatás valamennyi régióban történő 
növelése révén pozitív társadalmi hatással 
járnak és megerősítik a társadalmi 
befogadást, valamint fel kell használni a 
helyzet javítására a nemek közötti 
egyenlőség, az esélyegyenlőség, a 

(22) Ahogyan az Európa szociális 
dimenziójáról szóló, 2017. április 26-i 
bizottsági vitaanyagban, a szociális jogok 
európai pillérének létrehozásáról szóló 
közleményben, a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményre vonatkozó uniós keretben, 
valamint a méltányos átállást szolgáló erős 
szociális Európáról szóló, 2020. január 14-i 
közleményben megállapításra került, a 
befogadóbb és méltányosabb Unió 
létrehozását kiemelt feladatként kell 
kezelni, hogy Európában meg lehessen 
szüntetni az egyenlőtlenséget és elő 
lehessen mozdítani a társadalmi 
befogadásra irányuló szakpolitikákat. Az 
esélyegyenlőtlenség mindenekelőtt az 
oktatáshoz, képzéshez, kultúrához, 
foglalkoztatáshoz, egészségügyi ellátáshoz 
és a szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést érinti. A társadalmi tőkére, 
készségekre és humántőkére épülő 
gazdaságra, valamint a lakosság 
veszélyeztetett csoportjainak társadalomba 
való integrálására irányuló beruházások – 
különösen ha uniós szinten összehangolják 
őket – megerősíthetik a gazdasági 
lehetőségeket. Az InvestEU Alapot fel kell 
használni: az oktatásba és képzésbe való 
beruházások támogatására – beleértve a 
munkavállalók átképzését és 
továbbképzését is, többek között a nagy 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaságtól függő, 
valamint a karbonszegény gazdaságra való 
strukturális átállás által érintett régiókban. 
Az Alapot fel kell használni továbbá olyan 
projektek támogatására, amelyek – 
különösen a szakképzetlen és tartósan 
munkanélküli személyek körében – a 
foglalkoztatás valamennyi régióban történő 
növelése révén pozitív társadalmi hatással 
járnak és megerősítik a társadalmi 
befogadást, kiváltképp a legkülső 
régiókban, amelyek a foglalkoztatás terén 
általánosságban strukturális 
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megkülönböztetésmentesség, az 
akadálymentesség, a nemzedékek közötti 
szolidaritás, az egészségügyi és a szociális 
szolgáltatási ágazat, a szociális lakhatás, a 
hajléktalanság, a digitális társadalmi 
befogadás, a közösségfejlesztés, a fiatalok 
társadalmi szerepe és helye, valamint a 
kiszolgáltatott személyek, köztük a 
harmadik országbeli állampolgárok 
tekintetében. Az InvestEU programnak 
támogatnia kell a társadalmi célú európai 
kultúrális és kreatív tevékenységeket is.

problémákkal küzdenek. A programnak 
támogatnia kell az olyan projektek 
kidolgozását, amelyek javítják a helyzetet 
a nemek közötti egyenlőség, az 
esélyegyenlőség, a 
megkülönböztetésmentesség, az 
akadálymentesség, a nemzedékek közötti 
szolidaritás, az egészségügyi és a szociális 
szolgáltatási ágazat, a szociális lakhatás, a 
hajléktalanság, a digitális társadalmi 
befogadás, a közösségfejlesztés, a fiatalok 
társadalmi szerepe és helye, valamint a 
kiszolgáltatott személyek, köztük a 
harmadik országbeli állampolgárok 
tekintetében. Az InvestEU programnak 
támogatnia kell a társadalmi célú európai 
kultúrális és kreatív tevékenységeket is.

Or. en

Módosítás 48
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 49
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 50
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
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amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területeken: i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás és a 
polgári védelmi rendszer megerősítése, ii. 
kritikus infrastruktúrák, fizikai vagy 
virtuális; iii. az említett infrastruktúrák 
működtetéséhez és karbantartásához 
szükséges áruk és szolgáltatások 
biztosítása, iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás stratégiai jelentőséggel bír 
az Unió iparának jövőjére nézve, beleértve 
a mesterséges intelligenciát, a blokkláncot, 
a szoftvereket, a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari dekarbonizációs 
technológiákat, a szén-dioxid-leválasztást 
és -tárolást, a körforgásos gazdaság 
technológiáit, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 
fejlett anyagokat, v. az információs és 
kommunikációs technológiai alkatrészek és 
eszközök tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban; vi. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 
és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság, 
továbbá a 428/2009/EK tanácsi rendelet 2. 
cikkének 1. pontjában meghatározott 

amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területeken: i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök, egészségügyi felszerelések és 
védőfelszerelések gyártása és készleteinek 
felhalmozása, megfizethetőségük 
biztosítása mellett és más uniós eszközöket 
kiegészítő módon előmozdítva a válság 
szempontjából fontos termékek 
fenntartható és etikus gyártását, 
beszerzését, kezelését és nem kizárólagos 
engedélyezését, az egészségügyi 
válságkezelési kapacitás és a polgári 
védelmi rendszer megerősítése az 
egészségügyi vészhelyzetekben 
létfontosságú termékek széles körű 
elérhetőségének és megfizethetőségének 
elve alapján, ii. kritikus infrastruktúrák, 
fizikai vagy virtuális; iii. az említett 
infrastruktúrák működtetéséhez és 
karbantartásához szükséges áruk és 
szolgáltatások biztosítása, iv. 
kulcsfontosságú alap-, transzformatív, zöld 
és digitális technológiák és áttörést jelentő 
innovációk, ahol a beruházás stratégiai 
jelentőséggel bír az Unió iparának jövőjére 
nézve, beleértve az etikus mesterséges 
intelligenciát, a blokkláncot, a szoftvereket, 
a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
környezetbarát hidrogén- és 
üzemanyagcella-alkalmazásokat, az ipari 
dekarbonizációs technológiákat, a 
körforgásos gazdaság technológiáit, a 
biomedicinát, a nanotechnológiát, a 
gyógyszereket és a fejlett anyagokat, v. az 
információs és kommunikációs 
technológiai alkatrészek és eszközök 
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kettős felhasználású termékek. A végső 
címzettek létesítő okirat szerinti 
székhelyének valamely tagállamban kell 
lennie, és az Unióban kell tevékenykedniük 
abban az értelemben, hogy az Unióban 
jelentős tevékenységet folytatnak a 
személyzet, gyártás, kutatás és fejlesztés 
vagy egyéb üzleti tevékenység 
tekintetében. Biztosítani kell a támogatást 
az olyan projektekhez, amelyek az Unión 
belül több helyszínen végrehajtott 
műveleteken keresztül hozzájárulnak a 
stratégiai ellátási láncok diverzifikálásához 
az egységes piacon.

tömegtermelésére alkalmas 
újrahasznosító- és gyártólétesítmények az 
EU-ban; vi. a közszereplők, vállalkozások 
vagy fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például az 
űrágazat és a kiberbiztonság. A végső 
címzetteknek a fenntartható gazdasági 
tevékenységre való átállásra vonatkozó 
kötelező tervvel kell rendelkezniük, 
valamint a végső címzettek létesítő okirat 
szerinti székhelyének valamely 
tagállamban kell lennie, nem lehet valódi 
gazdasági tevékenységet nem folytató 
leányvállalatuk a nem együttműködő 
országok és területek uniós jegyzékében 
felsorolt országokban, és az Unióban kell 
tevékenykedniük abban az értelemben, 
hogy az Unióban jelentős tevékenységet 
folytatnak a személyzet, gyártás, kutatás és 
fejlesztés vagy egyéb üzleti tevékenység 
tekintetében. Biztosítani kell a támogatást 
az olyan projektekhez, amelyek az Unión 
belül több helyszínen végrehajtott 
műveleteken keresztül hozzájárulnak a 
stratégiai ellátási láncok diverzifikálásához 
az egységes piacon. A pénzügyi 
keretösszeg elosztásának biztosítania kell 
különösen azoknak a projekteknek a 
támogatását, amelyek rövid, közép- és 
hosszú távon segítenek az életek 
megmentésében.

Or. en

Módosítás 51
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
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tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területeken: i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás és a 
polgári védelmi rendszer megerősítése, ii. 
kritikus infrastruktúrák, fizikai vagy 
virtuális; iii. az említett infrastruktúrák 
működtetéséhez és karbantartásához 
szükséges áruk és szolgáltatások 
biztosítása, iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás stratégiai jelentőséggel bír 
az Unió iparának jövőjére nézve, beleértve 
a mesterséges intelligenciát, a blokkláncot, 
a szoftvereket, a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari dekarbonizációs 
technológiákat, a szén-dioxid-leválasztást 
és -tárolást, a körforgásos gazdaság 
technológiáit, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 
fejlett anyagokat, v. az információs és 
kommunikációs technológiai alkatrészek és 
eszközök tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban; vi. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 

tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területeken: i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás és a 
polgári védelmi rendszer megerősítése, ii. 
kritikus infrastruktúrák, fizikai vagy 
virtuális, ideértve a transzeurópai 
közlekedési hálózatot (TEN-T) és 
különösen ennek határokon átnyúló 
szakaszait; iii. az említett infrastruktúrák 
működtetéséhez és karbantartásához 
szükséges áruk és szolgáltatások 
biztosítása – beleértve a pénzügyi és 
emberi erőforrásokat is – annak 
érdekében, hogy megoldást találjanak a 
transzeurópai közlekedési hálózatokon 
belüli torlódásokra és csökkentsék a 
határokon átnyúló szakaszokat érintő 
adminisztratív terheket; iv. 
kulcsfontosságú alap-, transzformatív, zöld 
és digitális technológiák és áttörést jelentő 
innovációk, ahol a beruházás stratégiai 
jelentőséggel bír az Unió iparának jövőjére 
nézve, beleértve a mesterséges 
intelligenciát, a blokkláncot, a szoftvereket, 
a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat és a 
multimodális és fenntartható mobilitási 
megoldásokat, a tisztahidrogén- és 
üzemanyagcella-alkalmazásokat, az ipari 
dekarbonizációs technológiákat, a szén-
dioxid-leválasztást és -tárolást, a 
körforgásos gazdaság technológiáit, a 
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és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság, 
továbbá a 428/2009/EK tanácsi rendelet 2. 
cikkének 1. pontjában meghatározott kettős 
felhasználású termékek. A végső címzettek 
létesítő okirat szerinti székhelyének 
valamely tagállamban kell lennie, és az 
Unióban kell tevékenykedniük abban az 
értelemben, hogy az Unióban jelentős 
tevékenységet folytatnak a személyzet, 
gyártás, kutatás és fejlesztés vagy egyéb 
üzleti tevékenység tekintetében. Biztosítani 
kell a támogatást az olyan projektekhez, 
amelyek az Unión belül több helyszínen 
végrehajtott műveleteken keresztül 
hozzájárulnak a stratégiai ellátási láncok 
diverzifikálásához az egységes piacon.

biomedicinát, a nanotechnológiát, a 
gyógyszereket és a fejlett anyagokat, v. az 
információs és kommunikációs 
technológiai alkatrészek és eszközök 
tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban; vi. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 
és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság, 
továbbá a 428/2009/EK tanácsi rendelet 2. 
cikkének 1. pontjában meghatározott kettős 
felhasználású termékek. A végső címzettek 
létesítő okirat szerinti székhelyének 
valamely tagállamban kell lennie, és az 
Unióban kell tevékenykedniük abban az 
értelemben, hogy az Unióban jelentős 
tevékenységet folytatnak a személyzet, 
gyártás, kutatás és fejlesztés vagy egyéb 
üzleti tevékenység tekintetében. Biztosítani 
kell a támogatást az olyan projektekhez, 
amelyek az Unión belül több helyszínen 
végrehajtott műveleteken keresztül 
hozzájárulnak a stratégiai ellátási láncok 
diverzifikálásához az egységes piacon.

Or. en

Módosítás 52
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
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fokozott ellenálló képességre a következő 
területeken: i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás és a 
polgári védelmi rendszer megerősítése, ii. 
kritikus infrastruktúrák, fizikai vagy 
virtuális; iii. az említett infrastruktúrák 
működtetéséhez és karbantartásához 
szükséges áruk és szolgáltatások 
biztosítása, iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás stratégiai jelentőséggel bír 
az Unió iparának jövőjére nézve, beleértve 
a mesterséges intelligenciát, a blokkláncot, 
a szoftvereket, a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari dekarbonizációs 
technológiákat, a szén-dioxid-leválasztást 
és -tárolást, a körforgásos gazdaság 
technológiáit, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 
fejlett anyagokat, v. az információs és 
kommunikációs technológiai alkatrészek és 
eszközök tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban; vi. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 
és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság, 
továbbá a 428/2009/EK tanácsi rendelet 2. 
cikkének 1. pontjában meghatározott kettős 
felhasználású termékek. A végső címzettek 
létesítő okirat szerinti székhelyének 
valamely tagállamban kell lennie, és az 

fokozott ellenálló képességre a következő 
területeken: i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás és a 
polgári védelmi rendszer megerősítése, ii. 
kritikus infrastruktúrák, fizikai vagy 
virtuális; iii. az említett infrastruktúrák 
működtetéséhez és karbantartásához 
szükséges áruk és szolgáltatások 
biztosítása, iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás stratégiai jelentőséggel bír 
az Unió iparának jövőjére nézve, beleértve 
a mesterséges intelligenciát, a blokkláncot, 
a szoftvereket, a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a megújuló 
energiaforrásokból előállított 
környezetbarát hidrogénen alapuló és 
üzemanyagcella-alkalmazásokat, az ipari 
dekarbonizációs technológiákat, a szén-
dioxid-leválasztást és -tárolást és annak 
kizárólag végzetes kibocsátások esetében 
való alkalmazását, a körforgásos gazdaság 
technológiáit, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 
fejlett anyagokat, v. az információs és 
kommunikációs technológiai alkatrészek és 
eszközök tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban; vi. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 
és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság, 
továbbá a 428/2009/EK tanácsi rendelet 2. 
cikkének 1. pontjában meghatározott kettős 
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Unióban kell tevékenykedniük abban az 
értelemben, hogy az Unióban jelentős 
tevékenységet folytatnak a személyzet, 
gyártás, kutatás és fejlesztés vagy egyéb 
üzleti tevékenység tekintetében. Biztosítani 
kell a támogatást az olyan projektekhez, 
amelyek az Unión belül több helyszínen 
végrehajtott műveleteken keresztül 
hozzájárulnak a stratégiai ellátási láncok 
diverzifikálásához az egységes piacon.

felhasználású termékek. A végső címzettek 
létesítő okirat szerinti székhelyének 
valamely tagállamban kell lennie, és az 
Unióban kell tevékenykedniük abban az 
értelemben, hogy az Unióban jelentős 
tevékenységet folytatnak a személyzet, 
gyártás, kutatás és fejlesztés vagy egyéb 
üzleti tevékenység tekintetében. Biztosítani 
kell a támogatást az olyan projektekhez, 
amelyek az Unión belül több helyszínen 
végrehajtott műveleteken keresztül 
hozzájárulnak a stratégiai ellátási láncok 
diverzifikálásához az egységes piacon.

Or. en

Módosítás 53
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területeken: i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás és a 
polgári védelmi rendszer megerősítése, ii. 
kritikus infrastruktúrák, fizikai vagy 
virtuális; iii. az említett infrastruktúrák 
működtetéséhez és karbantartásához 
szükséges áruk és szolgáltatások 
biztosítása, iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás stratégiai jelentőséggel bír 

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területeken: i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás és a 
polgári védelmi rendszer megerősítése, ii. 
kritikus infrastruktúrák, fizikai vagy 
virtuális; iii. az említett infrastruktúrák 
működtetéséhez és karbantartásához 
szükséges áruk és szolgáltatások 
biztosítása, iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás stratégiai jelentőséggel bír 
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az Unió iparának jövőjére nézve, beleértve 
a mesterséges intelligenciát, a blokkláncot, 
a szoftvereket, a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari dekarbonizációs 
technológiákat, a szén-dioxid-leválasztást 
és -tárolást, a körforgásos gazdaság 
technológiáit, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 
fejlett anyagokat, v. az információs és 
kommunikációs technológiai alkatrészek és 
eszközök tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban; vi. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 
és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság, 
továbbá a 428/2009/EK tanácsi rendelet 2. 
cikkének 1. pontjában meghatározott kettős 
felhasználású termékek. A végső címzettek 
létesítő okirat szerinti székhelyének 
valamely tagállamban kell lennie, és az 
Unióban kell tevékenykedniük abban az 
értelemben, hogy az Unióban jelentős 
tevékenységet folytatnak a személyzet, 
gyártás, kutatás és fejlesztés vagy egyéb 
üzleti tevékenység tekintetében. Biztosítani 
kell a támogatást az olyan projektekhez, 
amelyek az Unión belül több helyszínen 
végrehajtott műveleteken keresztül 
hozzájárulnak a stratégiai ellátási láncok 
diverzifikálásához az egységes piacon.

az Unió iparának jövőjére nézve, beleértve 
a mesterséges intelligenciát, a blokkláncot, 
a szoftvereket, a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari dekarbonizációs 
technológiákat, a szén-dioxid-leválasztást 
és -tárolást, a körforgásos gazdaság 
technológiáit, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 
fejlett anyagokat, v. az információs és 
kommunikációs technológiai alkatrészek és 
eszközök tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban; vi. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 
és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság, 
továbbá a 428/2009/EK tanácsi rendelet 2. 
cikkének 1. pontjában meghatározott kettős 
felhasználású termékek; viii. gyártás. A 
végső címzettek létesítő okirat szerinti 
székhelyének valamely tagállamban kell 
lennie, és az Unióban kell tevékenykedniük 
abban az értelemben, hogy az Unióban 
jelentős tevékenységet folytatnak a 
személyzet, gyártás, kutatás és fejlesztés 
vagy egyéb üzleti tevékenység 
tekintetében. Biztosítani kell a támogatást 
az olyan projektekhez, amelyek az Unión 
belül több helyszínen végrehajtott 
műveleteken keresztül hozzájárulnak a 
stratégiai ellátási láncok diverzifikálásához 
az egységes piacon.

Or. en
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Módosítás 54
Elena Kountoura

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területeken: i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás és a 
polgári védelmi rendszer megerősítése, ii. 
kritikus infrastruktúrák, fizikai vagy 
virtuális; iii. az említett infrastruktúrák 
működtetéséhez és karbantartásához 
szükséges áruk és szolgáltatások 
biztosítása, iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás stratégiai jelentőséggel bír 
az Unió iparának jövőjére nézve, beleértve 
a mesterséges intelligenciát, a blokkláncot, 
a szoftvereket, a robotikát, a félvezetőket, a 
mikroprocesszorokat, a peremhálózati és 
felhőtechnológiát, a nagy teljesítményű 
számítástechnikát, a kiberbiztonságot, a 
kvantumtechnológiát, a fotonikát, az ipari 
biotechnológiát, a megújulóenergia-
technológiákat, az energiatárolási 
technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a 
tisztahidrogén- és üzemanyagcella-
alkalmazásokat, az ipari dekarbonizációs 
technológiákat, a szén-dioxid-leválasztást 
és -tárolást, a körforgásos gazdaság 
technológiáit, a biomedicinát, a 
nanotechnológiát, a gyógyszereket és a 

(28) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek elsősorban a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő azon végső címzettek 
támogatására kell összpontosítania, 
amelyek tevékenysége az Unió számára 
stratégiai jelentőséggel bír, különös 
tekintettel a zöld és digitális átállásra és a 
fokozott ellenálló képességre a következő 
területeken: i. kritikus egészségügyi ellátás 
biztosítása, gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egészségügyi felszerelések 
gyártása és készleteinek felhalmozása, az 
egészségügyi válságkezelési kapacitás és a 
polgári védelmi rendszer megerősítése, ii. 
kritikus infrastruktúrák, fizikai vagy 
virtuális; iii. az említett infrastruktúrák 
működtetéséhez és karbantartásához 
szükséges áruk és szolgáltatások 
biztosítása, iv. kulcsfontosságú alap-, 
transzformatív, zöld és digitális 
technológiák és áttörést jelentő innovációk, 
ahol a beruházás stratégiai jelentőséggel bír 
az Unió gazdasági jövőjére nézve, 
beleértve a mesterséges intelligenciát, a 
blokkláncot, a szoftvereket, a robotikát, a 
félvezetőket, a mikroprocesszorokat, a 
peremhálózati és felhőtechnológiát, a nagy 
teljesítményű számítástechnikát, a 
kiberbiztonságot, a kvantumtechnológiát, a 
fotonikát, az ipari biotechnológiát, a 
megújulóenergia-technológiákat, az 
energiatárolási technológiákat, köztük az 
akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a fenntartható 
idegenforgalmat, a tisztahidrogén- és 
üzemanyagcella-alkalmazásokat, az ipari 
dekarbonizációs technológiákat, a szén-
dioxid-leválasztást és -tárolást, a 
körforgásos gazdaság technológiáit, a 
biomedicinát, a nanotechnológiát, a 
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fejlett anyagokat, v. az információs és 
kommunikációs technológiai alkatrészek és 
eszközök tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban; vi. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 
és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság, 
továbbá a 428/2009/EK tanácsi rendelet 2. 
cikkének 1. pontjában meghatározott kettős 
felhasználású termékek. A végső címzettek 
létesítő okirat szerinti székhelyének 
valamely tagállamban kell lennie, és az 
Unióban kell tevékenykedniük abban az 
értelemben, hogy az Unióban jelentős 
tevékenységet folytatnak a személyzet, 
gyártás, kutatás és fejlesztés vagy egyéb 
üzleti tevékenység tekintetében. Biztosítani 
kell a támogatást az olyan projektekhez, 
amelyek az Unión belül több helyszínen 
végrehajtott műveleteken keresztül 
hozzájárulnak a stratégiai ellátási láncok 
diverzifikálásához az egységes piacon.

gyógyszereket és a fejlett anyagokat, v. az 
információs és kommunikációs 
technológiai alkatrészek és eszközök 
tömegtermelésére alkalmas 
gyártólétesítmények az EU-ban; vi. a 
közszereplők, vállalkozások vagy 
fogyasztók számára kritikus inputok 
biztosítása és készleteinek felhalmozása az 
EU-ban, vii. az Unió és tagállamai 
biztonsága szempontjából kritikus 
technológiák és inputok, például a védelmi 
és az űrágazat, valamint a kiberbiztonság, 
továbbá a 428/2009/EK tanácsi rendelet 2. 
cikkének 1. pontjában meghatározott kettős 
felhasználású termékek. A végső címzettek 
létesítő okirat szerinti székhelyének 
valamely tagállamban kell lennie, és az 
Unióban kell tevékenykedniük abban az 
értelemben, hogy az Unióban jelentős 
tevékenységet folytatnak a személyzet, 
gyártás, kutatás és fejlesztés vagy egyéb 
üzleti tevékenység tekintetében. Biztosítani 
kell a támogatást az olyan projektekhez, 
amelyek az Unión belül több helyszínen 
végrehajtott műveleteken keresztül 
hozzájárulnak a stratégiai ellátási láncok 
diverzifikálásához az egységes piacon.

Or. en

Módosítás 55
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az európai stratégiai beruházási 
keretnek ki kell terjednie a valamely 
tagállamban letelepedett és az Unióban 
működő olyan beszállítókra is, amelyek 
tevékenysége az Unió számára stratégiai 
jelentőséggel bír, és amelyeknek hosszú 
távú beruházásra lenne szükségük vagy a 
közvetlen külföldi befektetésekre 
vonatkozó átvilágítási mechanizmus 

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

hatályába tartoznak. Emellett az uniós 
éghajlatpolitikai és környezetvédelmi 
célokkal összhangban – különös 
tekintettel az (EU) 2020/852 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre1d – és e 
célok végrehajtásának fokozott 
átláthatóságára törekedve mindenekelőtt a 
közös európai érdeket szolgáló fontos 
projektek számára lehetővé kell tenni, hogy 
részesülhessenek az európai stratégiai 
beruházási keretből nyújtott támogatásból.

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

Or. en

Módosítás 56
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Az európai stratégiai beruházási 
keret kiegészítése a Covid19-világjárvány 
kitörése és az emberek életére gyakorolt 
hatása miatt is szükséges. Elő kell 
mozdítania a fenntartható gazdasági 
fellendülést és a reziliencia növelését, 
ugyanakkor biztosítania kell, hogy az 
InvestEU programon keresztül támogatott 
összes beruházás szigorúan kiegészítő 
jellegű legyen.

Or. en

Módosítás 57



PE655.909v01-00 50/98 AM\1211678HU.docx

HU

Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A Bizottságnak az inkluzivitás és a 
működőképesség biztosítása érdekében az 
irányító szervek felállításáig az EBB 
csoport mellett adott esetben ki kell kérnie 
más lehetséges végrehajtó partnerek 
véleményét a beruházási iránymutatásról, 
az éghajlatpolitikai teljesítménykövetési 
rendszerről és a fenntarthatósági 
vizsgálattal kapcsolatos iránymutatásokat 
tartalmazó dokumentumokról és közös 
módszertanokról; ezt követően a 
végrehajtó partnereket az InvestEU 
program tanácsadó testületének és 
irányítóbizottságának keretei között kell 
bevonni.

(35) A Bizottságnak az inkluzivitás és a 
működőképesség biztosítása érdekében az 
irányító szervek felállításáig az EBB 
csoport mellett adott esetben ki kell kérnie 
más lehetséges végrehajtó partnerek, 
köztük a helyi és a regionális 
önkormányzatok, a szociális partnerek és 
a civil társadalom véleményét a beruházási 
iránymutatásról, az éghajlatpolitikai 
teljesítménykövetési rendszerről és a 
fenntarthatósági vizsgálattal kapcsolatos 
iránymutatásokat tartalmazó 
dokumentumokról és közös 
módszertanokról; ezt követően a 
végrehajtó partnereket az InvestEU 
program tanácsadó testületének és 
irányítóbizottságának keretei között kell 
bevonni.

Or. en

Módosítás 58
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az InvestEU Alapot alátámasztó 
uniós garanciát a Bizottságnak közvetett 
módon, a pénzügyi közvetítőket és adott 
esetben a végső címzetteket elérő 
végrehajtó partnerekre támaszkodva kell 
végrehajtania. A végrehajtó partnereket 
átlátható és összeférhetetlenségtől mentes 
módon kell kiválasztani. A végrehajtó 
partner – az InvestEU Alap célkitűzéseihez 
hozzájáruló és a támogathatósági 
kritériumoknak megfelelő – finanszírozási 

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

és beruházási műveleteinek támogatásához 
a Bizottságnak minden egyes végrehajtó 
partnerrel garanciamegállapodást kell 
kötnie, amelyben meghatározza az 
InvestEU Alapból biztosított garancia 
kapacitását. Az uniós garanciával 
kapcsolatos kockázatok kezelése nem 
akadályozhatja a végrehajtó partnereknek a 
garanciához való közvetlen hozzáférését. A 
végrehajtó partnereknek, amint sor került 
az uniós garancia számukra történő 
nyújtására az uniós komponens keretében, 
teljes felelősséget kell vállalniuk az egész 
beruházási folyamatért és a finanszírozási 
vagy beruházási műveletekhez kapcsolódó 
átvilágításért. Az InvestEU Alapnak olyan 
projekteket kell támogatnia, amelyek 
kockázati profilja tipikusan magasabb, 
mint a végrehajtó partnerek rendes 
működése körében támogatott projekteké, 
és amelyek lebonyolítása más magán- vagy 
állami forrásokból nem, vagy nem 
ugyanolyan mértékben lett volna 
lehetséges az InvestEU támogatása nélkül 
abban az időszakban, amelyben az uniós 
garancia felhasználható.

Or. en

Módosítás 59
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „közös európai érdeket szolgáló 
fontos projekt”: olyan projekt, amely 
megfelel az európai közérdeket képviselő 
jelentős projektek megvalósításának 
előmozdítására nyújtott állami támogatás 

15. „közös európai érdeket szolgáló 
fontos projekt”: olyan projekt, amely 
megfelel az európai közérdeket képviselő 
jelentős projektek megvalósításának 
előmozdítására nyújtott állami támogatás 
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belső piaccal való 
összeegyeztethetőségének elemzési 
kritériumairól szóló bizottsági 
közleményben (HL C 188., 2014.6.20., 4. 
o.) vagy annak későbbi felülvizsgálataiban 
meghatározott valamennyi kritériumnak;

belső piaccal való 
összeegyeztethetőségének elemzési 
kritériumairól szóló bizottsági 
közleményben (HL C 188., 2014.6.20., 4. 
o.) vagy annak későbbi felülvizsgálataiban 
meghatározott valamennyi kritériumnak az 
uniós éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi célokkal összhangban – 
különös tekintettel az (EU) 2020/852 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre1e – és e célok végrehajtásának 
fokozott átláthatóságára törekedve;

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

Or. en

Módosítás 60
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 28 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a. „a jelentős károkozás elkerülését 
célzó elv”: tartózkodás az (EU) 2020/852 
rendelet (taxonómiai rendelet) 17. 
cikkében meghatározott „környezeti 
célkitűzések jelentős megsértésétől”;

Or. en

Módosítás 61
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az InvestEU program általános 
célkitűzése az Unió szakpolitikai céljainak 
támogatása olyan finanszírozási és 
beruházási műveletek révén, amelyek 
hozzájárulnak:

(1) Az InvestEU program általános 
célkitűzése az Unió szakpolitikai céljainak 
támogatása olyan finanszírozási és 
beruházási műveletek révén, amelyek teljes 
mértékben összhangban vannak az uniós 
éghajlatpolitikai célkitűzésekkel, 
különösen az európai klímarendelettel1g, 
a klímasemlegességi céllal, az (EU) 
2020/852 rendeletben1h megállapított 
kritériumokkal, a zöld megállapodásban 
foglalt célkitűzésekkel és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célokkal, 
valamint hozzájárulnak:

_________________
1g (EU) 2020/XXX rendelet a 
klímasemlegesség elérését célzó keret 
létrehozásáról. 
1h Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2020/852 rendelete (2020. június 
18.) a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról, 
valamint az (EU) 2019/2088 rendelet 
módosításáról (HL L 198., 2020.6.22., 13. 
o.).

Or. en

Módosítás 62
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az uniós gazdaság Covid19-
világjárvány okozta válságot követő 
fenntartható és inkluzív helyreállításához, 
fenntartva és megerősítve a stratégiai 
értékláncait, továbbá fenntartva és 
megerősítve az Unió stratégiai jelentőségű, 
a kritikus infrastruktúrákkal, 
transzformatív technológiákkal, áttörést 

g) az uniós gazdaság Covid19-
világjárvány okozta válságot követő 
fenntartható és inkluzív helyreállításához, 
ami teljes mértéken összhangban van az 
uniós éghajlatpolitikai célkitűzésekkel, 
különösen az európai klímarendelettel1i, a 
klímasemlegességi céllal, a 
klímasemlegesség elérését célzó keret 
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jelentő innovációkkal, valamint a 
vállalkozások és a fogyasztók számára 
biztosított inputokkal kapcsolatos 
tevékenységeit.

létrehozásáról szóló (EU) 2020/852 
rendeletben1j megállapított 
kritériumokkal, a zöld megállapodásban 
foglalt célkitűzésekkel és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célokkal, hogy 
támogassák és megerősítsék az uniós 
gazdaság stratégiai értékláncait, az 
éghajlatvédelmi és digitális átállást és az 
V. mellékletben meghatározott, 
relizienciát fokozó beruházásokat, továbbá 
fenntartsák és megerősítsék az Unió 
stratégiai jelentőségű, a kritikus 
infrastruktúrákkal, transzformatív 
technológiákkal, áttörést jelentő 
innovációkkal és inputokkal kapcsolatos 
tevékenységeit. A fenntartható fejlődés 
keretében az Alap célkitűzéseinek 
elérésére kell törekedni, amelyeknek 
összhangban kell lenniük az Aarhusi 
Egyezménnyel, valamint az EUMSZ 11. 
cikkében és 191. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint a 
környezet minőségének megőrzésére, 
védelmére és javítására és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre 
irányuló cél Unió általi előmozdításával. 
Az Alap keretében nyújtott támogatásnak 
összhangban kell lennie az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvével.

Or. en

Módosítás 63
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az uniós gazdaság Covid19-
világjárvány okozta válságot követő 
fenntartható és inkluzív helyreállításához, 
fenntartva és megerősítve a stratégiai 
értékláncait, továbbá fenntartva és 
megerősítve az Unió stratégiai jelentőségű, 

g) az uniós gazdaság Covid19-
világjárvány okozta válságot követő 
fenntartható és inkluzív helyreállításához, 
fenntartva és megerősítve a stratégiai 
értékláncainak megfelelő működését, 
továbbá fenntartva és megerősítve az Unió 
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a kritikus infrastruktúrákkal, 
transzformatív technológiákkal, áttörést 
jelentő innovációkkal, valamint a 
vállalkozások és a fogyasztók számára 
biztosított inputokkal kapcsolatos 
tevékenységeit.

stratégiai jelentőségű, a kritikus 
infrastruktúrákkal – ideértve a 
transzeurópai hálózatot is –, 
transzformatív technológiákkal, áttörést 
jelentő innovációkkal, valamint a 
vállalkozások és a fogyasztók számára 
biztosított inputokkal kapcsolatos 
tevékenységeit.

Or. en

Módosítás 64
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) az uniós gazdaság Covid19-
világjárvány okozta válságot követő 
fenntartható és inkluzív helyreállításához, 
fenntartva és megerősítve a stratégiai 
értékláncait, továbbá fenntartva és 
megerősítve az Unió stratégiai jelentőségű, 
a kritikus infrastruktúrákkal, 
transzformatív technológiákkal, áttörést 
jelentő innovációkkal, valamint a 
vállalkozások és a fogyasztók számára 
biztosított inputokkal kapcsolatos 
tevékenységeit, különösen a válság által 
leginkább érintett ágazatokban, így az 
idegenforgalmi és a közlekedési 
ágazatban.

Or. en

Módosítás 65
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – g pont

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

g) az uniós gazdaság Covid19-
világjárvány okozta válságot követő 
fenntartható és inkluzív helyreállításához, 
fenntartva és megerősítve a stratégiai 
értékláncait, továbbá fenntartva és 
megerősítve az Unió stratégiai jelentőségű, 
a kritikus infrastruktúrákkal, 
transzformatív technológiákkal, áttörést 
jelentő innovációkkal, valamint a 
vállalkozások, különösen az 
idegenforgalmi és a közlekedési 
ágazatban működő kkv-k és a fogyasztók 
számára biztosított inputokkal kapcsolatos 
tevékenységeit.

Or. en

Módosítás 66
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a Covid19 által előidézett válság 
rávilágított, hogy meg kell erősíteni és elő 
kell mozdítani az olyan új célkitűzéseket, 
mint a fenntartható idegenforgalom és 
kultúra.

Or. en

Módosítás 67
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a finanszírozási és beruházási 
műveletek támogatása a 7. cikk (1) 

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

bekezdésének e) pontjában említett 
ágazatokban, az Unió és gazdasága 
stratégiai autonómiájának és 
fenntarthatóságának fenntartása és 
megerősítése érdekében, összhangban az 
energiaügyi és éghajlatvédelmi 
jogszabályokkal, a 2030-ra kitűzött 
energia- és éghajlatpolitikai célokkal, a 
2040-ig megvalósítandó 
klímasemlegességgel, a szociális jogok 
európai pillérével, a zöld és digitális 
átállás célkitűzéseivel, a technológiai 
autonómiával, a fenntartható és inkluzív 
növekedéssel, a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézióval, a jó minőségű 
munkahelyek létrehozásával, valamint a 
kutatással és innovációval.

Or. en

Módosítás 68
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Európai klímarendelet

E rendeletnek maradéktalanul tiszteletben 
kell tartania az európai 
klímarendeletben1a meghatározott összes 
uniós kötelezettséget.
_________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) xx/xx rendelete a klímasemlegesség 
elérését célzó keret létrehozásáról és az 
(EU) 2018/1999 rendelet módosításáról 
(HL L 198., 2020.6.22., 13. o.).

Or. en
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Módosítás 69
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az InvestEU Alap a következő öt 
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 öt 
szakpolitikai keret alapján működik, 
amelyek meghatározott hatókörén belül 
kezelni kell a piaci hiányosságokat és az 
optimálistól eltérő beruházási helyzeteket, 
tiszteletben tartva a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvet:

Or. en

Módosítás 70
Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

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, azon belül a 
multimodális közlekedés, a közúti 
közlekedésbiztonság – egyebek mellett a 
halálos kimenetelű közúti balesetek és 
súlyos sérülések 2050-ig történő 
felszámolására irányuló uniós 
célkitűzésnek megfelelően –, a vasúti és 
közúti infrastruktúra felújítása és 
karbantartása, az energiaügy – különösen a 
megújuló energia –, a 2030-ra vonatkozó 
energiapolitikai kerettel összhangban az 
energiahatékonyság, az 
energiamegtakarítást és az épületek 
összekapcsolt energiaellátási, -tárolási, 
digitális és közlekedési rendszerekbe való 
integrálását célzó épületfelújítási projektek, 
az összekapcsolási szint javítása, a digitális 
konnektivitás és hozzáférés, a vidéki 
térségeket is beleértve, a nyersanyagellátás 

a) a fenntartható infrastruktúrára 
vonatkozó szakpolitikai keret: magában 
foglalja a közlekedés, azon belül a modális 
váltást elősegítő multimodális közlekedési 
infrastruktúrák, a közúti 
közlekedésbiztonság – egyebek mellett a 
halálos kimenetelű közúti balesetek és 
súlyos sérülések 2050-ig történő 
felszámolására irányuló uniós 
célkitűzésnek megfelelően –, a vasúti és 
közúti infrastruktúra felújítása és 
karbantartása, a vasúti infrastruktúrák – 
beleértve az éjszakai vonatokat is –, illetve 
az aktív mobilitási és tömegközlekedési 
infrastruktúrák kibővítése, az energiaügy 
– különösen a megújuló energia –, a 2030-
ra vonatkozó energiapolitikai kerettel, az 
új, 2030-ra kitűzött éghajlatpolitikai céllal 
és az uniós klímasemlegességi céllal 
összhangban az energiahatékonyság, az 
energiamegtakarítást és az épületek 
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és -feldolgozás, a világűr, az óceánok, a 
víz, ideértve a belvízi utakat is, a 
hulladékhierarchiának és a körforgásos 
gazdaságnak megfelelő 
hulladékgazdálkodás, a természeti és más 
környezeti infrastruktúra, a kulturális 
örökség, az idegenforgalom, a 
berendezések, a mobil eszközök területére 
irányuló, valamint az Uniónak a környezeti 
vagy az éghajlatváltozás hatásaival 
szembeni rezilienciával összefüggő vagy 
társadalmi fenntarthatósági célkitűzéseihez 
hozzájáruló, és az uniós környezetvédelmi 
vagy társadalmi fenntarthatósági 
előírásoknak megfelelő innovatív 
technológiák telepítésére irányuló 
fenntartható beruházásokat;

összekapcsolt energiaellátási, -tárolási, 
digitális és közlekedési rendszerekbe való 
integrálását célzó épületfelújítási projektek, 
az összekapcsolási szint javítása, a digitális 
konnektivitás és hozzáférés, a vidéki 
térségeket is beleértve, a nyersanyagellátás 
és -feldolgozás, a világűr, az óceánok, a 
víz, ideértve a belvízi utakat is, a 
hulladékhierarchiának és a körforgásos 
gazdaságnak megfelelő 
hulladékgazdálkodás, a természeti és más 
környezeti infrastruktúra, a kulturális 
örökség, a fenntartható idegenforgalom, a 
berendezések, a mobil eszközök területére 
irányuló, valamint az Uniónak a környezeti 
vagy az éghajlatváltozás hatásaival 
szembeni rezilienciával összefüggő vagy 
társadalmi fenntarthatósági célkitűzéseihez 
hozzájáruló, és az uniós környezetvédelmi 
vagy társadalmi fenntarthatósági 
előírásoknak megfelelő, illetve az uniós 
zöld megállapodással és a klímarendelet 
célkitűzéseivel összhangban lévő innovatív 
technológiák telepítésére irányuló 
fenntartható beruházásokat;

Or. en

Módosítás 71
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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, azon belül a 
multimodális közlekedés, a közúti 
közlekedésbiztonság – egyebek mellett a 
halálos kimenetelű közúti balesetek és 
súlyos sérülések 2050-ig történő 
felszámolására irányuló uniós 
célkitűzésnek megfelelően –, a vasúti és 
közúti infrastruktúra felújítása és 
karbantartása, az energiaügy – különösen a 

a) a fenntartható infrastruktúrára 
vonatkozó szakpolitikai keret: magában 
foglalja a közlekedés, azon belül a 
multimodális és vasúti közlekedés, a közúti 
közlekedésbiztonság – egyebek mellett a 
halálos kimenetelű közúti balesetek és 
súlyos sérülések 2050-ig történő 
felszámolására irányuló uniós 
célkitűzésnek megfelelően –, a vasúti és 
közúti infrastruktúra felújítása és 
karbantartása, valamint annak érdekében 
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megújuló energia –, a 2030-ra vonatkozó 
energiapolitikai kerettel összhangban az 
energiahatékonyság, az 
energiamegtakarítást és az épületek 
összekapcsolt energiaellátási, -tárolási, 
digitális és közlekedési rendszerekbe való 
integrálását célzó épületfelújítási projektek, 
az összekapcsolási szint javítása, a digitális 
konnektivitás és hozzáférés, a vidéki 
térségeket is beleértve, a nyersanyagellátás 
és -feldolgozás, a világűr, az óceánok, a 
víz, ideértve a belvízi utakat is, a 
hulladékhierarchiának és a körforgásos 
gazdaságnak megfelelő 
hulladékgazdálkodás, a természeti és más 
környezeti infrastruktúra, a kulturális 
örökség, az idegenforgalom, a 
berendezések, a mobil eszközök területére 
irányuló, valamint az Uniónak a környezeti 
vagy az éghajlatváltozás hatásaival 
szembeni rezilienciával összefüggő vagy 
társadalmi fenntarthatósági célkitűzéseihez 
hozzájáruló, és az uniós környezetvédelmi 
vagy társadalmi fenntarthatósági 
előírásoknak megfelelő innovatív 
technológiák telepítésére irányuló 
fenntartható beruházásokat;

történő kibővítése, hogy az a legkülső, a 
hegyvidéki és a legnehezebben 
megközelíthető térségeket is felölelje, az 
energiaügy – különösen a megújuló energia 
–, a 2030-ra vonatkozó energiapolitikai 
kerettel összhangban az 
energiahatékonyság, az 
energiamegtakarítást és az épületek 
összekapcsolt energiaellátási, -tárolási, 
digitális és közlekedési rendszerekbe való 
integrálását célzó épületfelújítási projektek, 
az összekapcsolási szint javítása, a digitális 
konnektivitás és hozzáférés, a vidéki, a 
hegyvidéki és a legkülső térségeket is 
beleértve, a nyersanyagellátás és -
feldolgozás, a világűr, az óceánok, a víz, 
ideértve a belvízi utakat is, a 
hulladékhierarchiának és a körforgásos 
gazdaságnak megfelelő 
hulladékgazdálkodás, a természeti és más 
környezeti infrastruktúra, a kulturális 
örökség, az idegenforgalom, a 
berendezések, a mobil eszközök területére 
irányuló, valamint az Uniónak a környezeti 
vagy az éghajlatváltozás hatásaival 
szembeni rezilienciával összefüggő vagy 
társadalmi fenntarthatósági célkitűzéseihez 
hozzájáruló, és az uniós környezetvédelmi 
vagy társadalmi fenntarthatósági 
előírásoknak megfelelő innovatív 
technológiák telepítésére irányuló 
fenntartható beruházásokat;

Or. en

Módosítás 72
Kathleen Van Brempt

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, azon belül a 
multimodális közlekedés, a közúti 

a) a fenntartható infrastruktúrára 
vonatkozó szakpolitikai keret: magában 
foglalja a közlekedés, azon belül a 
multimodális közlekedés, a közúti 
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közlekedésbiztonság – egyebek mellett a 
halálos kimenetelű közúti balesetek és 
súlyos sérülések 2050-ig történő 
felszámolására irányuló uniós 
célkitűzésnek megfelelően –, a vasúti és 
közúti infrastruktúra felújítása és 
karbantartása, az energiaügy – különösen 
a megújuló energia –, a 2030-ra vonatkozó 
energiapolitikai kerettel összhangban az 
energiahatékonyság, az 
energiamegtakarítást és az épületek 
összekapcsolt energiaellátási, -tárolási, 
digitális és közlekedési rendszerekbe való 
integrálását célzó épületfelújítási projektek, 
az összekapcsolási szint javítása, a digitális 
konnektivitás és hozzáférés, a vidéki 
térségeket is beleértve, a nyersanyagellátás 
és -feldolgozás, a világűr, az óceánok, a 
víz, ideértve a belvízi utakat is, a 
hulladékhierarchiának és a körforgásos 
gazdaságnak megfelelő 
hulladékgazdálkodás, a természeti és más 
környezeti infrastruktúra, a kulturális 
örökség, az idegenforgalom, a 
berendezések, a mobil eszközök területére 
irányuló, valamint az Uniónak a környezeti 
vagy az éghajlatváltozás hatásaival 
szembeni rezilienciával összefüggő vagy 
társadalmi fenntarthatósági célkitűzéseihez 
hozzájáruló, és az uniós környezetvédelmi 
vagy társadalmi fenntarthatósági 
előírásoknak megfelelő innovatív 
technológiák telepítésére irányuló 
fenntartható beruházásokat;

közlekedésbiztonság – egyebek mellett a 
halálos kimenetelű közúti balesetek és 
súlyos sérülések 2050-ig történő 
felszámolására irányuló uniós 
célkitűzésnek megfelelően –, a vasúti és 
közúti infrastruktúra felújítása és 
karbantartása, a megújuló energia, az új, 
2030-ra vonatkozó éghajlat- és 
energiapolitikai célokkal, a 
klímarendelettel és a legkésőbb 2050-ig 
elérendő uniós karbonsemlegességi céllal 
összhangban az energiahatékonyság, az 
energiamegtakarítást és az épületek 
összekapcsolt energiaellátási, -tárolási, 
digitális és közlekedési rendszerekbe való 
integrálását célzó épületfelújítási projektek, 
az összekapcsolási szint javítása, a digitális 
konnektivitás és hozzáférés, a vidéki 
térségeket is beleértve, a nyersanyagellátás 
és -feldolgozás, a világűr, az óceánok, a 
víz, ideértve a belvízi utakat is, a 
hulladékhierarchiának és a körforgásos 
gazdaságnak megfelelő 
hulladékgazdálkodás, a természeti és más 
környezeti infrastruktúra, a kulturális 
örökség, az idegenforgalom, a 
berendezések, a mobil eszközök területére 
irányuló, valamint az Uniónak a környezeti 
vagy az éghajlatváltozás hatásaival 
szembeni rezilienciával összefüggő vagy 
társadalmi fenntarthatósági célkitűzéseihez 
hozzájáruló, és az uniós környezetvédelmi 
vagy társadalmi fenntarthatósági 
előírásoknak megfelelő innovatív 
technológiák telepítésére irányuló 
fenntartható beruházásokat;

Or. en

Módosítás 73
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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c) a kkv-kra vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja elsősorban a kkv-
k, köztük az innovatív kkv-k, valamint a 
kulturális és a kreatív ágazatokban működő 
kkv-k, továbbá a kis méretű, közepes piaci 
tőkeértékű vállalatok finanszírozáshoz 
jutását és a finanszírozás rendelkezésre 
állását;

c) a kkv-kra vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja elsősorban a kkv-
k, köztük az innovatív kkv-k, valamint az 
idegenforgalmi, a kulturális és a kreatív 
ágazatokban működő kkv-k, továbbá a kis 
méretű, közepes piaci tőkeértékű vállalatok 
finanszírozáshoz jutását és a finanszírozás 
rendelkezésre állását;

Or. en

Módosítás 74
Cláudia Monteiro de Aguiar

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kkv-kra vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja elsősorban a kkv-
k, köztük az innovatív kkv-k, valamint a 
kulturális és a kreatív ágazatokban működő 
kkv-k, továbbá a kis méretű, közepes piaci 
tőkeértékű vállalatok finanszírozáshoz 
jutását és a finanszírozás rendelkezésre 
állását;

c) a kkv-kra vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja elsősorban a kkv-
k, köztük az innovatív kkv-k, valamint a 
kulturális és a kreatív ágazatokban, 
valamint az idegenforgalom terén működő 
kkv-k, továbbá a kis méretű, közepes piaci 
tőkeértékű vállalatok finanszírozáshoz 
jutását és a finanszírozás rendelkezésre 
állását;

Or. en

Módosítás 75
Cláudia Monteiro de Aguiar

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, valamint a nemek közötti 

d) a szociális beruházásra és 
készségfejlesztésre vonatkozó szakpolitikai 
keret: magában foglalja a 
mikrofinanszírozást, a szociális 
vállalkozások finanszírozását és a szociális 
gazdaságot, valamint a nemek közötti 
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egyenlőséget előmozdító intézkedéseket, a 
készségfejlesztést, az oktatást, a képzést és 
a kapcsolódó szolgáltatásokat, a szociális 
infrastruktúrát, többek között az 
egészségügyi és oktatási infrastruktúrát, 
valamint a szociális lakásokat és a 
diákszállásokat, a szociális innovációt, az 
egészségügyet és a tartós ápolás-gondozást, 
a befogadást és az akadálymentességet, a 
társadalmi célú kulturális és kreatív 
tevékenységeket, a kiszolgáltatott 
személyek, többek között a harmadik 
országbeli állampolgárok beilleszkedését;

egyenlőséget előmozdító intézkedéseket, a 
készségfejlesztést, az oktatást, a képzést és 
a kapcsolódó szolgáltatásokat, a szociális 
infrastruktúrát, többek között az 
egészségügyi és oktatási infrastruktúrát, 
valamint a szociális lakásokat és a 
diákszállásokat, a szociális innovációt, az 
egészségügyet és a tartós ápolás-gondozást, 
a befogadást és az akadálymentességet, a 
társadalmi célú kulturális és kreatív 
tevékenységeket, a szociálturizmust, a 
kiszolgáltatott személyek, többek között a 
harmadik országbeli állampolgárok 
beilleszkedését;

Or. en

Módosítás 76
Tilly Metz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) az európai stratégiai beruházási 
szakpolitikai keret: magában foglalja a 
valamely tagállamban letelepedett és az 
Unióban működő olyan végső címzettek 
támogatását célzó stratégiai beruházásokat, 
amelyek nem vettek részt pénzmosásban, 
terrorizmusfinanszírozásban, 
adókikerülésben vagy adókijátszásban, 
illetve amelyekkel szemben nem folytattak 
vizsgálatot és nem emeltek vádat ilyen 
bűncselekmények miatt, továbbá amelyek 
tevékenysége az Unió számára stratégiai 
jelentőséggel bír, összhangban van az 
európai klímarendeletben1k és az (EU) 
2020/852 rendeletben1l meghatározott, 
2030-ra kitűzött uniós klímasemlegességi 
céllal, valamint amelyek előmozdítják a 
digitális átállást és az európai társadalom 
és gazdaság fokozott ellenálló képességét a 
következő területek egyikén:

_________________



PE655.909v01-00 64/98 AM\1211678HU.docx

HU

1k (EU) 2020/XXX rendelet a 
klímasemlegesség elérését célzó keret 
létrehozásáról. 
1l Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2020/852 rendelete (2020. június 18.) a 
fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról, valamint az 
(EU) 2019/2088 rendelet módosításáról 
(HL L 198., 2020.6.22., 13. o.).

Or. en

Módosítás 77
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. kritikus infrastruktúrák, fizikai 
vagy virtuális, tartózkodva az (EU) 
2020/852 rendelet1a 17. cikkében 
meghatározott „környezeti célkitűzések 
jelentős megsértésétől”, beleértve az 
energia, a fenntartható közlekedés és 
idegenforgalom, a környezet, a víz, az 
egészségügy, a biztonságos digitális 
kommunikáció és hálózatok, a dolgok 
internete, az online szolgáltatási 
platformok, a biztonságos felhőalapú 
számítástechnika, az adatfeldolgozás vagy 
-tárolás, a fizetési és pénzügyi 
infrastruktúra, az űrrepülés, a 
kommunikáció, a média, az oktatás és 
képzés, a választási infrastruktúra és a 
különleges létesítmények területén 
kritikusként azonosított infrastrukturális 
elemeket, valamint az ilyen kritikus 
infrastruktúrák használatához 
elengedhetetlen földterületet és 
ingatlanokat;

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

Or. en

Módosítás 78
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 79
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii alpont

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

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

Or. en

Módosítás 80
Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. átszállójegy-kiadási és 
zökkenőmentes mobilitási technológiai 
szolgáltatások, külön hangsúlyt helyezve a 
vasúti utazási mód továbbfejlesztésére és 
az éjszakai vonathálózat bővítésére;

Or. en

Módosítás 81
Cláudia Monteiro de Aguiar

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



AM\1211678HU.docx 67/98 PE655.909v01-00

HU

iiia. a fenntartható idegenforgalomba 
irányuló kritikus stratégiai beruházások;

Or. en

Módosítás 82
Elena Kountoura

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a mesterséges intelligenciát, a 
blokkláncot, a szoftvereket, a robotikát, a 
félvezetőket, a mikroprocesszorokat, a 
peremhálózati és felhőtechnológiát, a nagy 
teljesítményű számítástechnikát, a 
kiberbiztonságot, a kvantumtechnológiát, a 
fotonikát, az ipari biotechnológiát, a vezető 
nélküli járműveket, valamint a 
járműbiztonsághoz és a közúti 
infrastruktúra biztonságához kapcsolódó 
technológiákat,

Or. en
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Módosítás 84
Tilly Metz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 85
Tilly Metz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a megújulóenergia-technológiákat, 
az energiatárolási technológiákat, köztük a 
fenntartható akkumulátorokat, a 
fenntartható közlekedési technológiákat, a 
környezetbarát hidrogén- és 
üzemanyagcella-alkalmazásokat, az ipari 
kibocsátásmentes technológiákat, a 
körforgásos gazdaság technológiáit,

Or. en

Módosítás 86
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – iv alpont – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a megújulóenergia-technológiákat, 
az energiatárolási technológiákat, köztük 
az akkumulátorokat, a fenntartható 
közlekedési technológiákat, a megújuló 
energiaforrásokból származó 
környezetbarát hidrogén- és 
üzemanyagcella-alkalmazásokat, ipari 
dekarbonizációs technológiákat, szén-
dioxid-leválasztást és -tárolást és annak 
kizárólag végzetes kibocsátások esetében 
való alkalmazását, a körforgásos gazdaság 
technológiáit,

Or. en

Módosítás 87
Elena Kountoura

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – iv alpont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a fenntartható idegenforgalmat;

Or. en

Módosítás 88
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – vi a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

via. a kritikus stratégiai beruházások 
fenntartható idegenforgalmi programok 
keretében való ösztönzése, amelyek a 
biológiai sokféleség megőrzésére irányuló 
erőfeszítésekbe is beágyazódhatnak, és 
ideértve a tömegturizmusról a kulturális 
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és fenntartható idegenforgalom egyéb 
formáira való átállás előmozdítását célzó 
beruházásokat is;

Or. en

Módosítás 89
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – vii alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

vii. az Unió és tagállamai biztonsága 
szempontjából kritikus technológiák és 
inputok, például az űrágazat és a 
kiberbiztonság.

Or. en

Módosítás 90
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – vii alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Emellett a világűrrel, a védelemmel és a 
kiberbiztonsággal, valamint a kritikus 
ágazatokban tényleges és közvetlen 
biztonsági következményekkel járó egyedi 
projekttípusokkal kapcsolatos beruházások 
esetében az Unió és tagállamai 
biztonságának védelme érdekében a végső 
címzettek nem tartozhatnak harmadik 
ország vagy harmadik országbeli szervezet 
irányítása alá, és ügyvezető igazgatóságuk 
az Unióban van.

Emellett a világűrrel és a 
kiberbiztonsággal, valamint a kritikus 
ágazatokban tényleges és közvetlen 
biztonsági következményekkel járó egyedi 
projekttípusokkal kapcsolatos beruházások 
esetében az Unió és tagállamai 
biztonságának védelme érdekében a végső 
címzettek nem tartozhatnak harmadik 
ország vagy harmadik országbeli szervezet 
irányítása alá, és ügyvezető igazgatóságuk 
az Unióban van.

Or. en
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Módosítás 91
Tilly Metz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viia. az e kerethez tartozó finanszírozási 
és beruházási műveletek esetében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
kezdeményezéseket, amelyek rövid, közép- 
és hosszú távon hozzájárulnak ez életek 
megmentéséhez, valamint megfelelő 
támogatást biztosítanak az éghajlati 
vészhelyzettel, a környezetszennyezéssel és 
a digitalizációval kapcsolatos kihívások 
kezeléséhez.

Or. en

Módosítás 92
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket át kell világítani annak 
megállapítása érdekében, hogy van-e 
környezeti, éghajlati vagy társadalmi 
hatásuk. Ha az említett műveleteknek van 
ilyen hatásuk, akkor éghajlatpolitikai, 
környezeti és társadalmi fenntarthatósági 
vizsgálatnak kell alávetni azokat a káros 
hatások minimalizálása és az 
éghajlatpolitikai, környezeti és társadalmi 
előnyök maximalizálása érdekében. E 
célból a támogatást igénylő 
projektgazdáknak a (4) bekezdésben 
említett iránymutatás alapján megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtaniuk. Az 
iránymutatásban meghatározott méretkorlát 

(3) A finanszírozási és beruházási 
műveleteket át kell világítani annak 
megállapítása érdekében, hogy van-e 
környezeti, éghajlati vagy társadalmi 
hatásuk. Ha az említett műveleteknek van 
ilyen hatásuk, akkor éghajlatpolitikai, 
környezeti és társadalmi fenntarthatósági 
vizsgálatnak kell alávetni azokat a káros 
hatások minimalizálása és az 
éghajlatpolitikai, környezeti és társadalmi 
előnyök maximalizálása érdekében. E 
célból a támogatást igénylő 
projektgazdáknak a (4) bekezdésben 
említett iránymutatás alapján megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtaniuk. Az 
iránymutatásban meghatározott méretkorlát 
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alatti projekteket nem kell vizsgálni. Az 
éghajlatpolitikai célkitűzésekkel össze nem 
egyeztethető projektek nem jogosultak az e 
rendelet szerinti támogatásokra. 
Amennyiben a végrehajtó partner 
következtetései szerint nincs szükség 
fenntarthatósági vizsgálat elvégzésére, e 
megállapítását indokolja a beruházási 
bizottság felé.

alatti projekteket nem kell vizsgálni. Az 
éghajlatpolitikai célkitűzésekkel össze nem 
egyeztethető és az (EU) 2020/852 
rendeletben1a meghatározott 
kritériumoknak meg nem felelő projektek 
nem jogosultak az e rendelet szerinti 
támogatásokra. Amennyiben a végrehajtó 
partner következtetései szerint nincs 
szükség fenntarthatósági vizsgálat 
elvégzésére, e megállapítását indokolja a 
beruházási bizottság felé.

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

Or. en

Módosítás 93
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az éghajlatpolitikai célkitűzések 
elérésével össze nem egyeztethető 
projektek azonosítása;

d) az új, 2030-ra kitűzött energia- és 
éghajlatpolitikai célkitűzések elérésével, a 
klímarendelettel, a legkésőbb 2050-ig 
elérendő uniós klímasemlegességi céllal 
vagy az (EU) 2020/852 rendeletben1a 
meghatározott kritériumokkal össze nem 
egyeztethető projektek azonosítása;

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

Módosítás 94
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az éghajlatpolitikai célkitűzések 
elérésével össze nem egyeztethető 
projektek azonosítása;

d) a klímasemlegességi célkitűzések 
elérésével össze nem egyeztethető 
projektek azonosítása az (EU) 2020/852 
rendeletben1a meghatározott kritériumok 
alkalmazásával;
_________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2020/852 rendelete (2020. június 
18.) a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról, 
valamint az (EU) 2019/2088 rendelet 
módosításáról (HL L 198., 2020.6.22., 13. 
o.).

Or. en

Módosítás 95
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a projektek azzal kapcsolatos 
értékelése, hogy mennyiben járulnak 
hozzá az éghajlat- és energiapolitikai 
célok, különösen az új, 2030-ra kitűzött 
uniós éghajlatpolitikai cél eléréséhez, 
valamint a klímasemleges gazdaságokra 
2040-ig való átálláshoz;

Or. en
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Módosítás 96
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A végrehajtó partnereknek azt kell 
célul kitűzniük, hogy a fenntartható 
infrastruktúrára vonatkozó szakpolitikai 
keretre irányuló beruházások legalább 
60%-át az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi célkitűzéseinek elérésére 
fordítják.

(6) A végrehajtó partnereknek azt kell 
célul kitűzniük, hogy a fenntartható 
infrastruktúrára vonatkozó szakpolitikai 
keretre irányuló beruházások 100%-át és 
az európai stratégiai beruházási kerethez 
tartozó beruházások 60%-át az Unió 
éghajlatpolitikai és környezetvédelmi 
célkitűzéseinek elérésére fordítják.

Or. en

Módosítás 97
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A végrehajtó partnereknek azt kell 
célul kitűzniük, hogy a fenntartható 
infrastruktúrára vonatkozó szakpolitikai 
keretre irányuló beruházások legalább 
60%-át az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi célkitűzéseinek elérésére 
fordítják.

(6) A végrehajtó partnereknek azt kell 
célul kitűzniük, hogy az európai stratégiai 
beruházási keretre irányuló beruházások 
legalább 65%-át és a fenntartható 
infrastruktúrára vonatkozó szakpolitikai 
keretre irányuló beruházások legalább 
80%-át az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi célkitűzéseinek elérésére 
fordítják.

Or. en

Módosítás 98
Kosma Złotowski

Rendeletre irányuló javaslat
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7 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A végrehajtó partnereknek azt kell 
célul kitűzniük, hogy a fenntartható 
infrastruktúrára vonatkozó szakpolitikai 
keretre irányuló beruházások legalább 
60%-át az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi célkitűzéseinek elérésére 
fordítják.

(6) A végrehajtó partnereknek azt kell 
célul kitűzniük, hogy a fenntartható 
infrastruktúrára vonatkozó szakpolitikai 
keretre irányuló beruházások legalább 
50%-át az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi célkitűzéseinek elérésére 
fordítják.

Or. en

Módosítás 99
Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A végrehajtó partnereknek azt kell 
célul kitűzniük, hogy a fenntartható 
infrastruktúrára vonatkozó szakpolitikai 
keretre irányuló beruházások legalább 
60%-át az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi célkitűzéseinek elérésére 
fordítják.

(6) A végrehajtó partnereknek azt kell 
célul kitűzniük, hogy a fenntartható 
infrastruktúrára vonatkozó szakpolitikai 
keretre irányuló beruházások legalább 
50%-át az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi célkitűzéseinek elérésére 
fordítják.

Or. en

Módosítás 100
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az InvestEU Alap uniós 
éghajlatpolitikai és környezetvédelmi 
célok eléréséhez való hozzájárulását az 
(EU) 2020/852 rendeletben1n 
meghatározott kritériumok használatával 
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fogják nyomon követni.
_________________
1n Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2020/852 rendelete (2020. június 
18.) a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról, 
valamint az (EU) 2019/2088 rendelet 
módosításáról (HL L 198., 2020.6.22., 13. 
o.).

Or. en

Módosítás 101
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az InvestEU Alap uniós 
éghajlatpolitikai és környezetvédelmi 
célok eléréséhez való hozzájárulását az 
(EU) 2020/852 rendeletben1a 
meghatározott kritériumok használatával 
fogják nyomon követni.
_________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2020/852 rendelete (2020. június 
18.) a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról, 
valamint az (EU) 2019/2088 rendelet 
módosításáról (HL L 198., 2020.6.22., 13. 
o.).

Or. en

Módosítás 102
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 8 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 103
Cláudia Monteiro de Aguiar

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tagállami komponens intézkedései 
egy vagy több régióban vagy tagállamban 
felmerülő konkrét piaci hiányosságokra 
vagy az optimálistól elmaradó beruházási 
helyzetekre irányulnak, és céljuk a 
megosztott irányítás alá tartozó, a 
támogatásba bevont alapok vagy a 
valamely tagállam által a 4. cikk (1) 
bekezdésének harmadik albekezdése 
szerint nyújtott további garanciaösszeg 
szakpolitikai célkitűzéseinek 
megvalósítása, különösen az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának megerősítése a régiók közötti 
egyenlőtlenségek kezelése révén.

b) a tagállami komponens intézkedései 
egy vagy több régióban vagy tagállamban 
felmerülő konkrét piaci hiányosságokra 
vagy az optimálistól elmaradó beruházási 
helyzetekre irányulnak, és céljuk a 
megosztott irányítás alá tartozó, a 
támogatásba bevont alapok vagy a 
valamely tagállam által a 4. cikk (1) 
bekezdésének harmadik albekezdése 
szerint nyújtott további garanciaösszeg 
szakpolitikai célkitűzéseinek 
megvalósítása, különösen az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának megerősítése a régiók közötti 
egyenlőtlenségek kezelése révén, 
különösen a legkülső régiókban.

Or. en

Indokolás

A legkülső régiók egyedi korlátokkal rendelkeznek, amelyek kihívást támasztanak a fejlődésük 
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terén, és akadályozzák részvételüket a belső piacon. A legkülső régiók sajátos helyzetét az 
EUMSZ 349. cikke keretében is elismerték.

Módosítás 104
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az EBB haladéktalanul és teljes 
mértékben összehangolja a közlekedési 
ágazatra vonatkozó hitelezési politikáját 
általában az európai zöld 
megállapodással, de különösen az uniós 
éghajlatpolitikai célkitűzésekkel.

Or. en

Módosítás 105
Dominique Riquet

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében említett uniós komponens 
céljára biztosított uniós garancia 75%-át, 
azaz 56 365 380 000 EUR-t az EBB 
csoport számára kell biztosítani. Az EBB 
csoportnak 9 418 270 000 EUR összegű 
összesített pénzügyi hozzájárulást kell 
biztosítania. Ezt a hozzájárulást olyan 
módon és formában kell biztosítani, amely 
elősegíti az InvestEU Alap végrehajtását és 
a 14. cikk (2) bekezdésében foglalt célok 
megvalósítását.

(4) A 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében említett uniós komponens 
céljára biztosított uniós garancia 50%-át az 
EBB csoport számára kell biztosítani. Az 
EBB csoportnak 9 418 270 000 EUR 
összegű összesített pénzügyi hozzájárulást 
kell biztosítania. Ezt a hozzájárulást olyan 
módon és formában kell biztosítani, amely 
elősegíti az InvestEU Alap végrehajtását és 
a 14. cikk (2) bekezdésében foglalt célok 
megvalósítását.

Or. en
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Módosítás 106
Dominique Riquet

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az uniós komponens céljára 
biztosított uniós garancia fennmaradó 
25%-át más végrehajtó partnerek számára 
kell biztosítani, amelyeknek ugyancsak 
pénzügyi hozzájárulást kell nyújtaniuk a 
garanciamegállapodásokban 
meghatározandó összegben.

(5) Az uniós komponens céljára 
biztosított uniós garancia fennmaradó 
50%-át más végrehajtó partnerek számára 
kell biztosítani, amelyeknek ugyancsak 
pénzügyi hozzájárulást kell nyújtaniuk a 
garanciamegállapodásokban 
meghatározandó összegben.

Or. en

Módosítás 107
Cláudia Monteiro de Aguiar

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Minden erőfeszítést meg kell tenni 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
beruházási időszak végére a támogatás az 
ágazatok és régiók széles körére 
kiterjedjen, és ne legyen túlzott ágazati 
vagy földrajzi koncentráció. Ezeknek az 
erőfeszítéseknek ki kell terjedniük a kisebb 
vagy kevésbé komplex, de helyi jelenlétük, 
ismereteik és beruházási kompetenciáik 
miatt komparatív előnnyel rendelkező 
nemzeti fejlesztési bankokra és 
intézményekre. A Bizottság koherens 
megközelítést alakít ki ezen erőfeszítések 
támogatására.

(6) Minden erőfeszítést meg kell tenni 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
beruházási időszak végére a támogatás az 
ágazatok és régiók széles körére, köztük a 
legkülső régiókra is kiterjedjen, és ne 
legyen túlzott ágazati vagy földrajzi 
koncentráció. Ezeknek az erőfeszítéseknek 
ki kell terjedniük a kisebb vagy kevésbé 
komplex, de helyi jelenlétük, ismereteik és 
beruházási kompetenciáik miatt 
komparatív előnnyel rendelkező nemzeti 
fejlesztési bankokra és intézményekre. A 
Bizottság koherens megközelítést alakít ki 
ezen erőfeszítések támogatására.

Or. en

Indokolás

A legkülső régiók egyedi korlátokkal rendelkeznek, amelyek kihívást támasztanak a fejlődésük 
terén, és akadályozzák részvételüket a belső piacon. A legkülső régiók sajátos helyzetét az 
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EUMSZ 349. cikke keretében is elismerték.

Módosítás 108
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a javasolt művelet hogyan járul 
hozzá az uniós szakpolitikai 
célkitűzésekhez;

b) a javasolt művelet hogyan járul 
hozzá az uniós szakpolitikai 
célkitűzésekhez, különösen a 2030-ra 
kitűzött uniós éghajlat- és energiapolitikai 
és biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
célokhoz, valamint a klímasemlegességre 
2040-ig való átálláshoz;

Or. en

Módosítás 109
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) adott esetben segíti a 
projektgazdákat projektjeik 
kidolgozásában, hogy azok teljesítsék a 3. 
és 7. cikkben meghatározott célkitűzéseket 
és a 13. cikkben meghatározott 
támogathatósági kritériumokat, valamint az 
uniós éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi célokkal összhangban – 
különös tekintettel az (EU) 2020/852 
rendeletre1m – elősegíti a közös európai 
érdeket szolgáló fontos projektek 
fejlesztését és a végrehajtásuk fokozott 
átláthatóságát, valamint a kis méretű 
projektek együttes fejlesztését, többek 
között az e bekezdés f) pontjában említett 
beruházási platformokon keresztül, feltéve, 
hogy ez a segítség nem sérti a beruházási 
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bizottság által az uniós garanciával történő 
támogatásra vonatkozóan ilyen projektek 
tekintetében hozott következtetéseket;

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

Or. en

Módosítás 110
Cláudia Monteiro de Aguiar

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Szükség esetén biztosítani kell az 
InvestEU tanácsadó központ helyi 
jelenlétét. A helyi jelenlétet különösen 
azokban a tagállamokban vagy régiókban 
kell biztosítani, amelyek nehézségekkel 
szembesülnek az InvestEU Alaphoz 
kapcsolódó projektek fejlesztése során. Az 
InvestEU tanácsadó központnak segítenie 
kell a regionális és helyi szintű 
tudástranszfert az (1) bekezdésben említett 
tanácsadási támogatás – többek között a kis 
méretű projektek végrehajtásához és 
kivitelezéséhez nyújtott támogatás – 
nyújtásához szükséges regionális és helyi 
kapacitás és szakértelem kiépítése céljából.

(7) Szükség esetén biztosítani kell az 
InvestEU tanácsadó központ helyi 
jelenlétét. A helyi jelenlétet különösen 
azokban a tagállamokban vagy régiókban, 
többek között a legkülső régiókban kell 
biztosítani, amelyek nehézségekkel 
szembesülnek az InvestEU Alaphoz 
kapcsolódó projektek fejlesztése során. Az 
InvestEU tanácsadó központnak segítenie 
kell a regionális és helyi szintű 
tudástranszfert az (1) bekezdésben említett 
tanácsadási támogatás – többek között a kis 
méretű projektek végrehajtásához és 
kivitelezéséhez nyújtott támogatás – 
nyújtásához szükséges regionális és helyi 
kapacitás és szakértelem kiépítése céljából.

Or. en

Indokolás

Ahogy az a „Szorosabb és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival” című 
COM(2017) 623 közleményben is szerepel, ezeknek a régióknak külön erre a célra létrehozott 
tanácsadó platformmal kell rendelkezniük, hogy fokozzák az InvestEU programhoz való 
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hozzáférésüket.

Módosítás 111
Dorien Rookmaker

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a költségvetési rendelet 
241. és 250. cikkének megfelelően jelentést 
tesz az InvestEU program végrehajtásáról. 
Az éves jelentésben a költségvetési 
rendelet 41. cikke (5) bekezdésének 
megfelelően tájékoztatást kell nyújtani a 
program végrehajtási szintjéről a célok és a 
teljesítménymutatók tekintetében. E célból 
minden egyes végrehajtó partnernek évente 
meg kell adnia azokat az információkat – 
többek között az uniós garancia 
működésére vonatkozó információkat –, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 
Bizottság eleget tehessen jelentéstételi 
kötelezettségeinek.

(3) A Bizottság a költségvetési rendelet 
241. és 250. cikkének megfelelően jelentést 
tesz az InvestEU program végrehajtásáról. 
Az éves jelentésben a költségvetési 
rendelet 41. cikke (5) bekezdésének 
megfelelően tájékoztatást kell nyújtani a 
program végrehajtási szintjéről a célok és a 
teljesítménymutatók tekintetében. E célból 
minden egyes végrehajtó partnernek évente 
meg kell adnia azokat az információkat – 
többek között az uniós garancia 
működésére vonatkozó információkat –, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 
Bizottság eleget tehessen jelentéstételi 
kötelezettségeinek. A teljesítményjelentési 
rendszer valós idejű betekintést nyújt az 
InvestEU program irányításába és 
végrehajtásába, és ez a rendszer minden 
uniós polgár számára hozzáférhető. Ez 
garantálja az elköltött források 
átláthatóságát és fokozza az 
elszámoltathatóságot.

Or. en

Indokolás

Örvendetesnek tartjuk, hogy az Európai Bizottság felismerte a tevékenységek kockázatalapú 
tervezésének és a források elosztásának fontosságát. Ennek eredményeként a pénzeszközöket a 
prioritásoknak megfelelően fogják elkölteni és a legfontosabb dolgokra fogják fordítani. 
Nagyon fontos, hogy elegendő forrás álljon rendelkezésre a program irányításához és 
ellenőrzéséhez. A program helyzetébe való valós időjű betekintés biztosítása jó kiindulási 
pontot jelent az elszámoltathatóság és az átláthatóság növeléséhez.

Módosítás 112
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Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A végrehajtó partnereknek és a 
tanácsadó partnereknek fel kell tüntetniük a 
finanszírozás uniós eredetét, és (különösen 
az intézkedések és azok eredményeinek 
népszerűsítésekor) gondoskodniuk kell 
annak láthatóságáról azáltal, hogy 
következetes, hatékony és célzott 
tájékoztatást biztosítanak többféle 
közönségnek, köztük a médiának és a 
nyilvánosságnak.

(1) A végrehajtó partnereknek és a 
tanácsadó partnereknek fel kell tüntetniük a 
finanszírozás uniós eredetét, és (különösen 
az intézkedések és azok eredményeinek 
népszerűsítésekor) gondoskodniuk kell 
annak láthatóságáról azáltal, hogy 
következetes, hatékony és célzott 
tájékoztatást biztosítanak többféle 
közönségnek, köztük a médiának és a 
nyilvánosságnak. A pénzügyi eszközök 
lehetséges kedvezményezettjeinek, 
kedvezményezettjeinek, résztvevőinek és 
végső címzettjeinek nevét teljes 
átláthatóság mellett kell közzétenni. 
Szerepelniük kell a Bizottság által 
létrehozandó, uniós alapokhoz kapcsolódó 
digitális nyomonkövetési rendszerben.

Or. en

Módosítás 113
Maria Grapini

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A végrehajtó partnereknek és a 
tanácsadó partnereknek fel kell tüntetniük a 
finanszírozás uniós eredetét, és (különösen 
az intézkedések és azok eredményeinek 
népszerűsítésekor) gondoskodniuk kell 
annak láthatóságáról azáltal, hogy 
következetes, hatékony és célzott 
tájékoztatást biztosítanak többféle 
közönségnek, köztük a médiának és a 
nyilvánosságnak.

(1) A végrehajtó partnereknek és a 
tanácsadó partnereknek fel kell tüntetniük a 
finanszírozás uniós eredetét, és (különösen 
az intézkedések és azok eredményeinek 
népszerűsítésekor) gondoskodniuk kell 
annak láthatóságáról azáltal, hogy 
következetes, hatékony, pontos és célzott 
tájékoztatást biztosítanak többféle 
közönségnek, köztük a médiának és a 
nyilvánosságnak.

Or. en
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Módosítás 114
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 115
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) legfeljebb 20 051 970 000 EUR a 3. 
cikk (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott célkitűzésekre;

a) legfeljebb 31 153 850 000 EUR a 3. 
cikk (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott célkitűzésekre;

Or. en

Módosítás 116
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) legfeljebb 31 153 850 000 EUR a 3. 
cikk (2) bekezdésének e) pontjában 
meghatározott célkitűzésekre.

e) legfeljebb 20 051 970 000 EUR a 3. 
cikk (2) bekezdésének e) pontjában 
meghatározott célkitűzésekre.

Or. en
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Módosítás 117
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai stratégiai beruházási kerettől 
eltérő keretekhez tartozó finanszírozási és 
beruházási műveletek a következő 
területek közül egy vagy több alá 
tartozhatnak:

Az európai stratégiai beruházási kerettől 
eltérő keretekhez tartozó finanszírozási és 
beruházási műveletek a következő 
területekre korlátozódnak:

Or. en

Módosítás 118
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) megújuló/karbonsemleges, 
valamint egyéb biztonságos és 
fenntartható, kibocsátásmentes és alacsony 
kibocsátású forrásokból fenntartható 
szintetikus üzemanyagok előállítása és 
kínálata; bioüzemanyagok, biomassza és 
alternatív üzemanyagok, többek között 
valamennyi közlekedési mód számára, az 
(EU) 2018/2001 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv56 célkitűzéseivel 
összhangban; továbbá

e) megújuló, valamint egyéb 
biztonságos és fenntartható, 
kibocsátásmentes forrásokból fenntartható 
szintetikus üzemanyagok előállítása és 
kínálata; bioüzemanyagok, biomassza és 
alternatív üzemanyagok, többek között 
valamennyi közlekedési mód számára, az 
(EU) 2018/2001 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv56 célkitűzéseivel 
összhangban és a fenntartható 
rendelkezésre állás keretein belül; továbbá

_________________ _________________
56 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/2001 irányelve (2018. december 11.) 
a megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról (HL 
L 328., 2018.12.21., 82. o.)

56 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/2001 irányelve (2018. december 11.) 
a megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról (HL 
L 328., 2018.12.21., 82. o.)

Or. en
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Módosítás 119
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
kötelezettségekkel összhangban, 
különösen a következők révén:

2. Fenntartható és biztonságos 
közlekedési infrastruktúrák és mobilitási 
megoldások, valamint berendezések és 
innovatív technológiák fejlesztése az uniós 
közlekedési prioritásokkal összhangban, 
valamint maradéktalanul eleget téve a 
Párizsi Megállapodás és az európai 
klímarendelet1w keretében vállalt 
kötelezettségeknek, különösen a 
következők révén:

_________________
1w (EU) 2020/XXX rendelet a 
klímasemlegesség elérését célzó keret 
létrehozásáról. 

Or. en

Módosítás 120
Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a transzeurópai közlekedési hálózat 
(TEN-T) infrastruktúra fejlesztését 
támogató projektek, beleértve az 
infrastruktúra fenntartását és biztonságát és 
annak városi csomópontjait, tengeri és 
belvízi kikötőit, repülőtereit, multimodális 
termináljait és azok fő TEN-T hálózatokkal 
való összeköttetéseit, valamint az 
1315/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben említett telematikai 
alkalmazásokat57;

a) a transzeurópai közlekedési hálózat 
(TEN-T) infrastruktúra fejlesztését 
támogató projektek, prioritásként kezelve 
az infrastruktúra fenntartását és biztonságát 
és annak városi csomópontjait, tengeri és 
belvízi kikötőit, repülőtereit, multimodális 
termináljait és azok fő TEN-T hálózatokkal 
való összeköttetéseit, valamint az 
1315/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben említett telematikai 
alkalmazásokat57;
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_________________ _________________
57 Az Európai Parlament és a Tanács 
1315/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) a transzeurópai közlekedési hálózat 
fejlesztésére vonatkozó uniós 
iránymutatásokról és a 661/2010/EU 
határozat hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 348., 2013.12.20., 1. o.).

57 Az Európai Parlament és a Tanács 
1315/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) a transzeurópai közlekedési hálózat 
fejlesztésére vonatkozó uniós 
iránymutatásokról és a 661/2010/EU 
határozat hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 348., 2013.12.20., 1. o.).

Or. en

Módosítás 121
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az alacsony kibocsátású városi 
közlekedési módokat célzó, intelligens és 
fenntartható városi mobilitással 
kapcsolatos projektek, ideértve a belvízi 
utakat érintő megoldásokat és az innovatív 
mobilitási megoldásokat, a 
megkülönböztetésmentes hozzáférést, az 
alacsonyabb légszennyezést és zajt, az 
energiafogyasztást, az intelligens városi 
hálózatokat, a fenntartást vagy a biztonsági 
szintek növelését és a többek között a 
kerékpárosokat és a gyalogosokat érintő 
balesetek csökkentését;

c) a kibocsátásmentes városi 
közlekedési módokat célzó, intelligens és 
fenntartható városi mobilitással 
kapcsolatos projektek, ideértve a belvízi 
utakat érintő megoldásokat és az innovatív 
mobilitási megoldásokat, a 
megkülönböztetésmentes hozzáférést, az 
alacsonyabb légszennyezést és zajt, az 
energiafogyasztást, az intelligens városi 
hálózatokat, a fenntartást vagy a biztonsági 
szintek növelését és a többek között a 
kerékpárosokat és a gyalogosokat érintő 
balesetek csökkentését;

Or. en

Módosítás 122
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a közlekedési mobil eszközök 
felújításának és utólagos átalakításának 

d) a közlekedési mobil eszközök 
felújításának és utólagos átalakításának 
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támogatása az alacsony kibocsátású és a 
kibocsátásmentes mobilitási 
megoldásoknak – többek között 
valamennyi közlekedési mód járműveiben 
az alternatív üzemanyagok használatának – 
a bevezetése céljából;

támogatása a kibocsátásmentes mobilitási 
megoldásoknak – többek között 
valamennyi közlekedési mód járműveiben 
az alternatív üzemanyagok használatának – 
a bevezetése céljából;

Or. en

Módosítás 123
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) települések közötti kerékpáros 
infrastruktúra, különös figyelmet fordítva 
a biztonságos, határokon átívelő 
összeköttetésekre, ily módon az európai 
szintű hálózaton belül előmozdítva a 
transznacionális kerékpáros tengely 
létrehozását;

Or. en

Módosítás 124
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – g pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. kibocsátáscsökkentés; vagy iii. kibocsátáscsökkentés, amelyhez a 
kibocsátásmentesség 2040-ig való 
megteremtésére vonatkozó egyértelmű 
menetrend tartozik; vagy

Or. en

Módosítás 125
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Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a meglévő közlekedési 
infrastruktúra – többek között a TEN-T 
hálózat autópályái – karbantartására vagy 
korszerűsítésére irányuló projektek, 
amennyiben ezek a közúti 
közlekedésbiztonság fejlesztése, 
fenntartása vagy javítása, az intelligens 
közlekedési rendszerek (ITS) 
szolgáltatásainak fejlesztése vagy az 
infrastruktúra integritásának és az 
infrastruktúrára vonatkozó előírásoknak 
való megfelelésnek a garantálása, továbbá 
biztonságos parkolóhelyek és 
létesítmények, az elektromos és az 
alternatívüzemanyag-töltőállomások 
kialakítása érdekében szükségesek.

h) a meglévő közlekedési 
infrastruktúra – többek között a TEN-T 
hálózat autópályái – karbantartására vagy 
korszerűsítésére irányuló projektek, csak 
ha ezek a közúti közlekedésbiztonság 
fejlesztése, fenntartása vagy javítása, az 
intelligens közlekedési rendszerek (ITS) 
szolgáltatásainak fejlesztése vagy az 
infrastruktúra integritásának és az 
infrastruktúrára vonatkozó előírásoknak 
való megfelelésnek a garantálása, továbbá 
biztonságos parkolóhelyek és 
létesítmények, az elektromos és az 
alternatívüzemanyag-töltőállomások 
kialakítása érdekében szükségesek.

Or. en

Módosítás 126
Cláudia Monteiro de Aguiar

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A digitális konnektivitási 
infrastruktúra fejlesztése, különösen a 
nagyon nagy kapacitású digitális hálózatok 
telepítését és az 5G kapcsolatokat 
támogató, vagy a digitális konnektivitást és 
a hozzáférést – különösen a vidéki térségek 
és a periferikus régiók esetében – javító 
projektek révén.

(4) A digitális konnektivitási 
infrastruktúra fejlesztése, különösen a 
nagyon nagy kapacitású digitális hálózatok 
telepítését és az 5G kapcsolatokat 
támogató, vagy a digitális konnektivitást és 
a hozzáférést – különösen a vidéki térségek 
és a periferikus és a legkülső régiók 
esetében – javító projektek révén.

Or. en
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Módosítás 127
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A digitális konnektivitási 
infrastruktúra fejlesztése, különösen a 
nagyon nagy kapacitású digitális hálózatok 
telepítését és az 5G kapcsolatokat 
támogató, vagy a digitális konnektivitást és 
a hozzáférést – különösen a vidéki térségek 
és a periferikus régiók esetében – javító 
projektek révén.

(4) A digitális konnektivitási 
infrastruktúra fejlesztése, különösen a 
nagyon nagy kapacitású digitális hálózatok 
telepítését és az összeköttetések 
létrehozását támogató, vagy a digitális 
konnektivitást és a hozzáférést – különösen 
a vidéki térségek és a periferikus régiók 
esetében – javító projektek révén.

Or. en

Módosítás 128
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 6 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) mesterséges intelligencia; a) etikus mesterséges intelligencia;

Or. en

Módosítás 129
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Turizmus. 9. Fenntartható turizmus, olyan 
beruházások révén, amelyek 
hozzájárulnak az ágazat átalakításához – 
különös tekintettel az akadálymentesítés, 
az ökoturizmus és a megfizethető vasúti 
utazás fejlesztésére –, valamint a 
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fenntartható, innovatív és digitális 
fellendülést előmozdító műveletek 
támogatása révén.

Or. en

Módosítás 130
Angel Dzhambazki

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Turizmus. 9. Turizmus, különösen olyan 
beruházásokon keresztül, amelyek a 
fenntartható, innovatív, digitális, 
eseményekhez kapcsolódó és üzleti 
idegenfogalmat előmozdító műveletek 
támogatása révén hozzájárulnak az ágazat 
hosszú távú versenyképességének 
fokozásához és az ágazat átalakításához.

Or. en

Módosítás 131
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Turizmus. 9. Fenntartható turizmus és utazás, a 
teljes értéklánc, ideértve többek között az 
utazásszervezőket, a 
szállodatulajdonosokat, az éttermeket, az 
idegenvezetőket, a kiállítási ipart.

Or. en
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Módosítás 132
Elena Kountoura

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Turizmus. 9. Fenntartható turizmus, különös 
tekintettel azokra a beruházásokra, 
amelyek hozzájárulnak az ágazat 
fellendüléséhez, versenyképességéhez és 
fenntarthatóságához.

Or. en

Módosítás 133
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. A védelmi ipar fejlesztése, 
hozzájárulva ezáltal az Unió stratégiai 
autonómiájához, különösen a következők 
támogatása révén:

törölve

a) az Unió védelmi ipari ellátási lánca, 
különösen a kkv-k és a közepes piaci 
tőkeértékű vállalkozások pénzügyi 
támogatása révén;
b) a védelmi ágazatban diszruptív 
innovációs projektekben részt vevő 
vállalkozások és szorosan kapcsolódó 
kettős felhasználású technológiák;
c) a védelmi ágazat ellátási lánca az 
együttműködésen alapuló védelmi kutatási 
és fejlesztési projektekben való részvétel 
során, beleértve az Európai Védelmi Alap 
által támogatottakat;
d) infrastruktúra a védelmi kutatás és 
képzés számára.

Or. en
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Módosítás 134
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 8 pont – 8.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

8.1. A kritikus infrastruktúra 
biztosításához hozzájáruló műveletek 
száma és volumene, adott esetben fizikai 
infrastruktúra és a kapcsolódó áruk és 
szolgáltatások szerinti bontásban; az 
európai éghajlatpolitikai célokkal 
összhangban az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak a nulla nettó kibocsátású 
gazdaság megvalósításához szükséges 
csökkentéséhez hozzájáruló műveletek 
száma és volumene

Or. en

Módosítás 135
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 8 pont – 8.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

8.3. Az Unió és tagállamai biztonságát 
szolgáló kritikus technológiák és inputok 
fejlesztéséhez hozzájáruló műveletek 
száma és volumene

Or. en

Módosítás 136
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 8 pont – 8.4 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8.4. Az Unió és tagállamai biztonságát 
szolgáló kritikus technológiákat és 
inputokat, valamint a kettős felhasználású 
termékeket fejlesztő és gyártó, támogatott 
vállalkozások száma méret szerinti 
bontásban

8.4. Az Unió és tagállamai biztonságát 
szolgáló kritikus technológiákat és 
inputokat fejlesztő és gyártó, támogatott 
vállalkozások száma méret szerinti 
bontásban

Or. en

Módosítás 137
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 2 bekezdés – 1 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Közjó jelleg (például oktatás és 
készségek, egészségügyi ellátás és 
akadálymentesség, biztonság és védelem, 
valamint az ingyenesen vagy 
elhanyagolható költségek mellett 
rendelkezésre álló infrastruktúra), amelyek 
esetében az üzemeltető vagy a vállalkozás 
nem tud elegendő pénzügyi hasznot elérni.

a) Közjó jelleg (például oktatás és 
készségek, egészségügyi ellátás és 
akadálymentesség, valamint az ingyenesen 
vagy elhanyagolható költségek mellett 
rendelkezésre álló infrastruktúra), amelyek 
esetében az üzemeltető vagy a vállalkozás 
nem tud elegendő pénzügyi hasznot elérni.

Or. en

Módosítás 138
Tilly Metz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) Amennyiben a finanszírozási és 
beruházási műveletek támogatására az 
európai stratégiai beruházási keretből kerül 
sor, a beruházást nem vagy nem 
ugyanolyan mértékben hajtották volna 
végre az Unióban letelepedett és működő 

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

mivel nehézségekbe ütközik az európai 
stratégiai érdeket érintő előnyök 
internalizálása.

Or. en

Módosítás 139
Tilly Metz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Az európai stratégiai beruházási 
kerethez tartozó finanszírozási és 
beruházási műveletek akkor is 
addicionálisnak tekinthetők, ha ezeket a 
műveleteket az Unióban letelepedett és 
működő más magán- és állami szervezetek 
nem, vagy nem ugyanolyan mértékben 
hajthatták volna végre az InvestEU Alap 
támogatása nélkül, és ha e műveletek 
olyan beruházásokból állnak, amelyek 
fokozzák a gazdasági, társadalmi, 
környezeti és intézményi rezilienciát és a 
válságra való felkészültséget.

Or. en

Módosítás 140
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a védelmi tevékenységek terén az 
alkalmazandó nemzetközi jog szerint tiltott 
termékek és technológiák használatát, 
fejlesztését vagy előállítását;

2. az alkalmazandó nemzetközi jog 
szerint tiltott termékek és technológiák 
használatát, fejlesztését vagy előállítását;

Or. en
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Módosítás 141
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 12 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

12. fosszilis tüzelőanyagok 
előállításához, feldolgozásához, 
forgalmazásához, tárolásához, 
szállításához vagy elégetéséhez 
kapcsolódó beruházásokat;

Or. en

Módosítás 142
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 12 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

12. fosszilis tüzelőanyagok 
bányászatához vagy kitermeléséhez, 
feldolgozásához, forgalmazásához, 
tárolásához vagy elégetéséhez kapcsolódó 
beruházásokat;

Or. en

Módosítás 143
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 12 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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a) olyan projektek, amelyek esetében 
nem létezik életképes alternatív 
technológia;

törölve

Or. en

Módosítás 144
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 12 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 145
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 12 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szennyezés megelőzésével és 
leküzdésével kapcsolatos projektek;

törölve

Or. en

Módosítás 146
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 12 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) szén-dioxid leválasztására, 
tárolására vagy hasznosítására szolgáló 

törölve
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berendezésekkel felszerelt projektek; 
olyan ipari vagy kutatási projektek, 
amelyek az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának jelentős csökkentését 
eredményezik az alkalmazandó uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
referenciaértékeihez képest;

Or. en

Módosítás 147
Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. repülőtéri 
infrastruktúraberuházásokat, a legkülső 
régiók kivételével;

Or. en

Módosítás 148
Tilly Metz

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – 15 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15b. az autópálya-infrastruktúra 
bővítését célzó beruházásokat.

Or. en


