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RÖVID INDOKOLÁS

Előzmények

A Bizottság az InvestEU programmal köz- és magánberuházásokat kíván mozgósítani meglévő 
beruházási hiányok kezelése, valamint releváns uniós szakpolitikák egyszerűsítésére, 
rugalmassá tételére, szinergiáira és koherenciára vonatkozó, ágazatokon átívelő célkitűzések 
megvalósítása érdekében. 

A Bizottság a Covid19-világjárvány okozta gazdasági válságra adandó válasz javítása 
érdekében visszavonta korábbi, 2018. májusi javaslatát, és új javaslatot terjesztett elő. A 
világjárvány jelentős hatást gyakorol az Unió gazdaságára, még tovább növelve a beruházási 
igényeket olyan környezetben, ahol a kockázatok is magasabbak. Ezért az InvestEU program – 
amelynek kulcseleme a projektek kockázatmentesítése a magánfinanszírozás bevonása 
érdekében – fontos szerepet játszik az Unió gazdasági helyreállításában és az egész gazdaság 
ellenálló képességének megszilárdításában. 

Az új javaslat jórészt tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között 2019 áprilisában létrejött 
részleges megállapodást. A legfőbb új elemek az eredetileg javasolt pénzügyi keretösszeg 
növelése, valamint a javaslat hatályának kiterjesztése. A Bizottság javaslata szerint az InvestEU 
Alap a program keretében végzett finanszírozási és beruházási műveletek révén 75,1 milliárd 
euró összegű uniós garanciát nyújt majd projektek támogatására. 45%-os feltöltési rátával 
számolva a feltöltendő összeg 33,800 millió euró. A hatály bővítéseként egy új szakpolitikai 
keret jött létre, így a megújított InvestEU program már öt szakpolitikai keretre bontva 
működhet: fenntartható infrastruktúra, kutatás, innováció és digitalizáció; kkv-k; szociális 
beruházások és készségek, és stratégiai európai beruházások. Az ötödik szakpolitikai keret – 
azaz a stratégiai európai beruházási keret – bevezetésének célja az európai gazdaság jövőbeli 
szükségleteinek kielégítése, valamint a kulcsfontosságú ágazatok stratégiai önállóságának 
biztosítása vagy fenntartása. 

A közlekedést főleg a fenntartható infrastruktúrára vonatkozó és a stratégiai európai 
beruházásra vonatkozó szakpolitikai keretbe ágyazták, és mindkettőnek hatálya kiterjed az 
infrastruktúrára, a mobil eszközöket és innovatív bevezetésére. A Bizottság javaslata szerint a 
„fenntartható infrastruktúra szakpolitikai keretet” (amely olyan területeket is magában foglal, 
mint az energia, a digitális konnektivitás, a takarékoskodás vagy a környezet), a teljes uniós 
garanciából 20 milliárd euróval kell támogatni. A „stratégiai európai beruházási keret” a teljes 
uniós garanciából 31,2 milliárd euró összegű támogatásban részesül. A támogatás az 
idegenforgalomra is kiterjed, és a konkrét igények függvényében az öt szakpolitikai keret 
bármelyikébe beépíthető. 

Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli az InvestEU-ra irányuló javaslatot, amely a köz- és magánberuházások 
ösztönzésére szolgáló eszköz a közlekedési és az idegenforgalmi ágazatokban, és a Covid19-
világjárvány okozta egészségügyi és gazdasági válság körülményei között hozzájárul az ágazat 
helyreállításához, hosszú távú versenyképességéhez és ellenálló képességéhez. A világjárvány 
mind a közlekedési, mind pedig az idegenforgalmi ágazatot súlyosan és aránytalan mértékben 
sújtja.  A gazdasági tevékenység az EU-n belül és kívül egyaránt megtorpant, ami a termelési 
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szint csökkenéséhez, és következésképpen az árufuvarozás visszaeséséhez vezetett. Nemcsak 
az árufuvarozás, hanem a személyszállítás is jelentősen csökkent.  

A világjárvány során egyértelművé vált a globális ellátási láncok – többek között a közlekedési 
ágazat – összekapcsoltsága, valamint a kockázatoknak kitett stratégiai iparágak harmadik 
országokkal szembeni importfüggősége a stratégiai értékláncokban. E stratégiai 
sebezhetőségeket az ágazat teljesítményének és stratégiai önállóságának fokozása érdekében 
fel kell számolni, hozzájárulva az Unió veszélyhelyzeti reagálásának és gazdasági ellenálló 
képességének javításához. 

Az ágazat helyreállításának támogatása, valamint  fenntartható növekedésének, hosszú távú 
versenyképességének, stratégiai autonómiájának és ellenálló képességének fokozása érdekében 
tehát számottevő beruházásokra van szükség az Unió kritikus közlekedési infrastruktúrájába – 
különös tekintettel az összekapcsolásra, a városi mobilitásra, az intermodalitásra, az alternatív 
üzemanyagok infrastruktúrájára valamennyi közlekedési mód esetében, továbbá a fenntartható, 
intelligens és automatizált mobilitást és logisztikát szolgáló technológiákra ugyancsak 
valamennyi közlekedési mód esetében –, és ki kell alakítani az egységes európai közlekedési 
térséget, valamint szinergiákat kell teremteni a közlekedési, az energetikai, a digitális és egyéb 
ágazatok között. Az InvestEU programnak nemcsak a közlekedési ágazat fenntarthatóságát és 
digitalizációját kell fokoznia, hanem elegendő mozgásteret kell biztosítania olyan fontos 
célkitűzések eléréséhez is, mint a közlekedésbiztonság, a munkalehetőségek és a regionális 
hosszú távú fejlődés. Az előadó az eredeti részleges megállapodásban már közösen elfogadott 
célkitűzésekkel összhangban támogatja, hogy a végrehajtó partnerek a fenntartható 
infrastruktúrára vonatkozó szakpolitikai keret legalább 55%-át az uniós éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi célkitűzések megvalósításához hozzájáruló beruházásokra fordítsák.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági 
és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságokat, hogy vegyék figyelembe az alábbi 
módosításokat:

Amendment 1

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az éghajlatváltozás kezelésének 
fontosságára való tekintettel és 
összhangban az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és a 
fenntartható fejlődési célok elérése 
tekintetében tett kötelezettségvállalásaival 
az InvestEU program hozzájárul majd az 
éghajlat-politikai szempontok 

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

ahhoz az átfogó célkitűzéshez, mely szerint 
a többéves pénzügyi keret 2021 és 2027 
közötti időszakában az uniós költségvetés 
kiadásainak 25 %-át, és amint lehetséges, 
de legkésőbb 2027-re évente 30 %-át 
éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására fordítsák. Az InvestEU 
program keretében végrehajtott 
intézkedések várhatóan a program teljes 
pénzügyi keretösszegének legalább 30 %-
át fordítják éghajlat-politikai 
célkitűzésekre. A releváns intézkedések 
meghatározására az InvestEU program 
előkészítése és végrehajtása során, 
újraértékelésére pedig a vonatkozó 
értékelések és felülvizsgálatok keretében 
kerül sor.

Or. en

Indokolás 

Nem szabad feladni azt a megközelítést, amely szerint támogatni kell a már elfogadott 
éghajlat-politikai célkitűzések elérését, ugyanakkor az éves és az átfogó számadatokat össze 
kell hangolni egymással.

Módosítás 2

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 

(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 eltérések mélyülésének 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 
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az Unió fenntarthatósági céljai, többek 
között a fenntartható fejlődési célokkal 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások, 
valamint a 2030-ra elérendő energiaügyi és 
éghajlat-politikai célok teljesítéséhez. 
Ennek megfelelően az InvestEU Alapból 
nyújtott támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlat-politikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
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.

fenntarthatósági céljai, többek között a 
fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatos 
uniós kötelezettségvállalások, valamint a 
2030-ra elérendő energiaügyi és éghajlat-
politikai célok teljesítéséhez. Ennek 
megfelelően az InvestEU Alapból nyújtott 
támogatásnak a közlekedésre, az 
energiaügyre, többek között az 
energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra, továbbá más, 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
kibocsátású energiaforrásokra, 
környezetvédelmi infrastruktúrára, az 
éghajlat-politikai intézkedésekhez 
kapcsolódó infrastruktúrára, valamint a 
tengeri és a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházásokat kell megcéloznia. 
Az InvestEU program keretében 
prioritásként kell kezelni azokat a 
területeket, ahol a beruházások szintje a 
szükségesnél alacsonyabb, illetve ahol 
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
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Módosítás 3

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 és a 
tagállamok gazdaságainak fontos területe, 
és a Covid19-világjárvány következtében 
az egész ágazatban különösen súlyos 
visszaesés következett be. Az InvestEU 
programnak támogatnia kell az ágazat 
helyreállítását és hozzá kell járulnia az 
ágazat hosszú távú versenyképességének 
megerősítéséhez azáltal, hogy támogatja a 
fenntartható, innovatív és digitális 
turizmust előmozdító műveleteket.

Or. en

Indokolás

A Covid19 világjárvány által leginkább sújtott ágazatok egyike a turizmus. Az InvestEU-nak 
különösen támogatnia kell az Európa számára kulcsfontosságú idegenforgalmi ágazat 
helyreállítását, amely 22,6 millió embert foglalkoztatott, ami a teljes uniós foglalkoztatás 11,2 
%-ának felel meg, és 2019-ben 9,5 %-kal járult hozzá az EU GDP-jéhez.

Módosítás 4

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 

(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 többek 
között az uniós ipar stratégiai 
értékláncainak külső függésére és ezáltal 
felhívta a figyelmet arra, hogy kezelni kell 
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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.

a stratégiai sebezhetőségeket az Unió 
veszélyhelyzet-reagálásának, valamint az 
egész gazdaság ellenálló képességét 
biztosító stratégiai önállóság 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.

Or. en

Indokolás

Az európai gazdaság stratégiai autonómiájának megerősítését a stratégiai európai 
beruházásra vonatkozó szakpolitikai keretben prioritásként kell kezelni.

Módosítás 5

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, ideértve többek között a 
transzeurópai hálózatokat a közlekedési, 
az energetikai és a digitális ágazatokban, 
különös tekintettel ezek határokon 
átnyúló infrastruktúrájára; iii. az említett 
infrastruktúrák működtetéséhez és 
karbantartásához szükséges áruk és 
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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.

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, 
intelligens és automatizált mobilitás és 
logisztika céljaira szolgáló technológiákat 
minden közlekedési módban, 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. A 
Bizottságnak értékelési kritériumokat kell 
létrehoznia annak megállapításához, hogy 
a kedvezményezett folytat-e jelentős 
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tevékenységet az Unióban, azaz jogosult 
lehet-e ezáltal a stratégiai  európai 
beruházásra vonatkozó szakpolitikai 
keretből nyújtott támogatásra. 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

Indokolás

Az InvestEU-nak a stratégiai európai beruházásra vonatkozó új szakpolitikai keretben 
egyértelműen támogatnia kell a kritikus infrastruktúrát és a stratégiailag jelentős 
technológiákat a közlekedés területén.

Módosítás 6

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 
önállóságához hozzájáruló, a kritikus 
infrastruktúrákkal, transzformatív 
technológiákkal, áttörést jelentő 
innovációkkal, valamint a vállalkozások és 
a fogyasztók számára biztosított inputokkal 
kapcsolatos tevékenységeit.

Or. en

Indokolás

Az európai gazdaság stratégiai autonómiájának megerősítését a stratégiai európai 
beruházásra vonatkozó szakpolitikai keretben prioritásként kell kezelni.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 8

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

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 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 vagy 
mobil eszközöket, valamint az ilyen 
kritikus infrastruktúrák használatához 
elengedhetetlen földterületet és 
ingatlanokat;

Or. en

Indokolás

A járműflották megújításának és ezáltal a fenntartható mobilitásra való áttérésnek a 
helyreállítás szerves részeként történő előmozdítása érdekében a közlekedési mobileszközöket 
be kell vonni a stratégiai európai beruházásra vonatkozó szakpolitikai keretbe.
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Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a fenntartható, intelligens és 
automatizált mobilitás és logisztika 
technológiái valamennyi közlekedési 
módban;

Or. en

Indokolás

A stratégiai európai beruházásra vonatkozó szakpolitikai keretnek kifejezetten foglalkoznia 
kell az uniós közlekedés jövője szempontjából stratégiailag fontos technológiákkal.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont – vii pont – 2 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 

Emellett a stratégiai európai beruházásra 
vonatkozó szakpolitikai keretből 
finanszírozásban részesülő minden végső 
címzett – különösen azok, amelyek a 
világűrrel, a védelemmel és a 
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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.

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

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A végrehajtó partnereknek azt kell célul 
kitűzniük, hogy a fenntartható 
infrastruktúrára vonatkozó szakpolitikai 
keretre irányuló beruházások legalább 
55 %-át az Unió éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi célkitűzéseinek elérésére 
fordítják.

Or. en

Indokolás

Az éghajlat-politikai célkitűzésekre vonatkozóan már elfogadott célkitűzést fenn kell tartani.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a végrehajtó partnerekkel 
együtt törekszik annak biztosítására, hogy 
az uniós garanciából a fenntartható 
infrastruktúrára vonatkozó szakpolitikai 
keretre fordított rész elosztása során 
ügyeljenek az (1) bekezdés a) pontjában 

A Bizottság a végrehajtó partnerekkel 
együtt törekszik annak biztosítására, hogy 
az uniós garanciából a fenntartható 
infrastruktúrára vonatkozó szakpolitikai 
keretre fordított mindkét rész, illetve az 
uniós garanciából a stratégiai európai 
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említett különböző területek közötti 
egyensúly megteremtésére.

beruházásra vonatkozó szakpolitikai 
keretre fordított rész elosztása során 
ügyeljenek az (1) bekezdés a) pontjában, 
illetve az (1) bekezdés e) pontjában 
említett különböző területek közötti 
egyensúly megteremtésére.

Or. en

Indokolás

Az InvestEU-nak egyensúlyt kell teremtenie a fenntartható infrastruktúrára vonatkozó 
szakpolitikai keret hatálya alá tartozó különböző területek között, amint erről már 
megállapodás született. Az új stratégiai európai beruházásra vonatkozó szakpolitikai keretnek 
ugyanezt az elvet kell követnie.

Módosítás 14

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 az e melléklet 1–15. 
pontjaiban felsorolt területek közül egy 
vagy több alá tartozhatnak:

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy mely területek tartoznak az új fenntartható európai 
beruházáspolitikai keret hatálya alá, és mely területekkel foglalkoznak más (már megegyezés 
tárgyát képező) szakpolitikai keretek.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Turizmus. 9. Turizmus, különösen olyan 
beruházások révén, amelyek támogatják a 
fenntartható, innovatív és digitális 
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idegenfogalmat előmozdító műveleteket, 
és ezáltal hozzájárulnak az ágazat hosszú 
távú versenyképességének 
megerősítéséhez és az ágazat 
átalakulásához. 

Or. en

Indokolás

Lásd még a (19) preambulumbekezdést.


