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INDOKOLÁS – A TÉNYEK ÉS A MEGÁLLAPÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Az Európai Stratégiai Beruházási Alapról szóló rendelet 2015 júliusában hatályba lépett. A 

hatálybalépést – úgy tartalom, mint idő szempontjából – intenzív egyeztetések előzték meg az 

Európai Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament között. Az Európai Parlament az 

egyeztetések során számos politikai és technikai kiigazításhoz ragaszkodott, és sikerült 

jelentős mértékben javítania az európai bizottsági javaslatot, amelyről az Európai Beruházási 

Bankkal előzetesen egyeztettek.  

Visszatekintés: mit ért el az Európai Parlament a háromoldalú tárgyalásokon?  

Az Európai Parlament a 66 órán át tartó háromoldalú tárgyalásokon – amelyek a 

képviselőcsoportok közötti figyelemre méltóan jó együttműködés szellemében zajlottak – a 

következőket érte el:  

 hogy az ESBA valóban addicionalitást fog biztosítani. Számos olyan projekt, amely 

előmozdíthatja az európai gazdaságot – vagyis az energiahatékonysággal, a széles 

sávú rendszerekkel és a közlekedéssel kapcsolatos beruházások – pusztán azért nem 

jut finanszírozáshoz, mert túl kockázatos. Az Európai Parlament – a jogosultsági 

kritériumok, a beruházási irányelvek és az eredménytábla útján – egyértelmű 

iránymutatást adott a projektek kiválasztásához, és a jövőorientált beruházások az 

ESBA egyértelmű célkitűzései között szerepelnek.  

 hogy az uniós garanciaalap 8 milliárd EUR összegű finanszírozását további 1 milliárd 

EUR-ral biztosítják a tartalékból („friss” előirányzatok), ami 500-500 millió EUR 

csökkentést jelent úgy a Horizont 2020, mint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

esetében (az eredeti COM javaslathoz képest). Ezzel az összeggel a tartalékból 

származó teljes hozzájárulás 3 milliárd EUR-ra növekedett, és ennek megfelelően 

csökkent a két program hozzájárulása.  

 hathatós közvetítői struktúra. Mivel a tagállamok kijelentették, hogy nem kívánnak 

részt venni az ESBA struktúrájában, ugyanakkor felismerve a nemzeti fejlesztési 

bankok által Európában jelenleg már betöltött sikeres szerepet, az Európai Parlament 

egy közvetítői struktúra bevezetésével bővítette az ESBA mozgásterét.  

 támogatás a kkv-k számára. A kkv-k a növekedés és a munkahelyteremtés 

mozgatórugói, és így különösen, de nem kizárólag az EBA kkv-ablakán keresztül 

vehetik igénybe az ESBA-t.  

 jelentős hozzájárulás a gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz, továbbá a 

foglalkoztatás előmozdításához.  

 az ESBA beavatkozásai túlzott földrajzi és tematikus koncentrálódásának 

megakadályozása.  

 hogy az EBTP ingyenes szaktanácsadást biztosítson az állami projektgazdák részére, a 

kkv-knak felszámított díjak felső határa pedig költségeik egyharmada legyen, hogy 

igazságos hozzáférést biztosítsanak az ESBA általi finanszírozáshoz az Unió egész 

területén. 
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 a garancia kiterjesztése harmadik országbeli projektekre. 

 

Az Európai Parlamentnek sikerült újabb lehetőségeket találnia az ESBA számára arra, hogy a 

növekedéshez és a munkahelyteremtéshez olyan jövőorientált beruházások támogatása útján 

járulhasson hozzá, amelyek nem szerepeltek az Európai Bizottság által eredetileg tervezett és 

a Tanács által támogatott javaslat homlokterében.  

Mi a helyzet az ESBA működésének első másfél éve után?  

Az ESBA immár megközelítőleg másfél éve működik. Habár ez sem átfogó, sem végleges 

értékelést nem tesz lehetővé, az eddigiekben összegyűjtött bizonyítékok által a rendelet 

végrehajtásáról adott jelzésből ki lehet indulni.  

Az ESBA az általános vélekedés szerint a meghatározott időkereten belül meghozta a várt 

eredményeket – mennyiségi szempontból – a 315 milliárd EUR referenciaértékhez képest, sőt 

a kkv-ablakon belül ezek az eredmények nagyrészt meghaladták a várakozásokat. Minőségi 

szempontból viszont aggályos, hogy a rendelet teljes mértékben a társjogalkotók 

szándékainak megfelelően került-e végrehajtásra. Az EBB az uniós garanciát úttörő projektek 

támogatása helyett olyan projektek támogatására is felhasználta, amelyek esetében kétséges, 

hogy megfelelnek-e a meghatározott projektkiválasztási kritériumoknak. Úgy tűnik, hogy az 

EBB ahelyett, hogy együttműködne a nemzeti fejlesztési bankokkal a legjobb európai 

projektek megtalálása és a projektciklus egésze során való támogatásuk érdekében, inkább 

versenyt generál az említett szereplők között. Az információáramlás az eddigiekben nem volt 

optimális, és hiányzott az Európai Parlamenttel való proaktív együttműködés.  

Ezt a benyomást az ESBA-ra vonatkozó számos tanulmány, értékelés és vizsgálat is 

megerősíti. Az Európai Bizottság megbízásából készült és általa finanszírozott legfontosabb 

legutóbbi független hatásvizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy az ESBA Európai 

Beruházási Bank által történő végrehajtása különféle hiányosságokat mutat.  

Az egyes vizsgálatok és jelentések főbb eredményei az alábbiak:  

 Relevancia. Bár a beruházási hiány megmaradt, az ESBA fontos szerepet tölt be az 

európai beruházási és piaci igények kezelésében azzal, hogy a magas kockázatú 

finanszírozás iránti keresletre összpontosít.  

 Multiplikátor és magántőke. Az ESBA az aláírt műveletek 14,1-es 

portfóliómultiplikátorával és a magánberuházások 63%-ának mozgósításával 

hozzájárult a finanszírozáshoz jutás bővítéséhez és a magántőke mozgósításához. 

 Addicionalitás. Bár az EBB által aláírt megállapodások volumene 2012 óta nagyrészt 

állandó (kb. 75 milliárd EUR), a különleges tevékenységek volumene jelentős 

mértékben megnőtt (a 2013. évi kb. 4 milliárd EUR-ról a 2016/18-ra tervezett 20–24 

milliárd EUR-ra). Emellett a 2016. június 30-ig tartó időszakban az infrastruktúra és 

innováció ablak keretében aláírt műveletek 85%-ában és a kkv-ablak műveleteinek 

38%-ában új partnerek szerepeltek. A fenti számadatok ellenére a jelek szerint nem 

minden, az ESBA útján támogatott projekt esetében áll fenn valóban addicionalitás. 

Az elvégzett felmérések és interjúk válaszadói szerint egyes finanszírozott projekteket 
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az ESBA támogatása nélkül is finanszírozni lehetett volna. Más projektek esetében a 

beruházás nem valósulhatott volna meg olyan mértékben, mint ahogy az az ESBA 

támogatásával történt. A tanulmány szerint mindenesetre az EBB ESBA-

tevékenységeivel kapcsolatos kockázati magatartása az utóbbi időben némiképpen 

javult.  

 Komplementaritás más uniós finanszírozási forrásokkal. A jelek szerint elsősorban 

az jelent problémát, hogy hogyan különböztessék meg az ESBA általi finanszírozás 

célkitűzéseit és feltételeit más és hasonló finanszírozási forrásoktól, amelyek más 

uniós alapokkal versenyhelyzetet teremtenek. Ez különösen így van a CEF keretébe 

tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal való komplementaritás esetében – 

ezek ugyanis ugyanolyan típusú projekteket érintenek, mint amelyek az ESBA 

infrastruktúra és innováció ablakának keretében finanszírozhatók –, továbbá az EBB 

által a Horizont 2020 program keretében kezelt egyes eszközöknél. Emellett nagyfokú 

a komplementaritás a COSME és az InnovFin programmal a kkv-ablak keretében. 

Bizonyos kedvezményezettek szerint viszont az ESBA azért vonzó, mivel más 

befektetőknél olcsóbb, a támogatás pedig az alternatív támogatási eszközökhöz képest 

hosszabb időre szól. Az esb-alapok tekintetében elismerik, hogy az ESBA és az esb-

alapok együttes igénybevétele hozzáadott értéket teremt, a szabályozási problémák 

ugyanakkor megnehezítik az együttes igénybevételt.  

 Eredménytábla. Az eredménytábla alkalmazása hiányosságokat mutat. Az EBB a 

projektek hozzáadott értékét különféle kritériumok alapján pontozza, többek között az 

ESBA célkitűzéseihez való hozzájárulást, az addicionalitást, a projektek gazdasági és 

technikai életképességét, továbbá a magánberuházás maximalizálását figyelembe 

véve. Ugyanakkor láthatólag nem határozták meg egyértelműen az egyes kritériumok 

alsó küszöbét, és súlyozás sincs. 

 Az eljárás hatékonysága. Az ESBA általi támogatás a jóváhagyások tekintetében 

hatékonynak mondható (a várt beruházások 1/3-át mozgósították az eredeti időtartam 

1/3-ának letelte után). A kedvezményezettek és a közvetítők ugyanakkor jelezték, 

hogy a jóváhagyási/átvilágítási eljárást meg kell gyorsítani.  

 Földrajzi megoszlás. Általánosságban széles körű a lefedettség úgy ágazatonként, 

mint tagállamonként. A részletesebb vizsgálat szerint azonban az ESBA-támogatás 

2016. június 30-án nem oszlott meg egyenlően: az ESBA-támogatás 91%-a az EU-15-

be irányult, az EU-13 pedig mindössze 9%-ot kapott (a több országra vonatkozó 

műveletek kivételével). Az infrastruktúra és innováció ablak keretében az Egyesült 

Királyság, Olaszország és Spanyolország kapta a teljes ESBA-támogatás 63,4%-át, a 

kkv-ablak keretében pedig a támogatás 36,1%-a Olaszországba, Franciaországba és 

Németországba irányult.  

 Ágazati megoszlás. Ami az ágazatokat illeti, az infrastruktúra és innováció ablak 

keretében aláírt műveletek hét ESBA-ágazatot ölelnek fel. Ezek közül az energia a 

legfontosabb, amely az infrastruktúra és innováció ablak keretében történő teljes 

ESBA-finanszírozás 46%-át kapta, és ezzel átlépte a 30%-os indikatív ágazati 

koncentrációs korlátot, amelyről az ESBA stratégiai iránymutatásai rendelkeznek. A 

kkv-ablak keretében aláírt műveletek négy ESBA-ágazathoz tartoznak. Ezek közül a 

K+F+I a legfontosabb, amely a kkv-ablak keretében történő teljes ESBA-finanszírozás 
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69%-át kapta,  

 Beruházási platformok. Megállapították, hogy komoly problémák vannak a 

beruházási platformok létrehozásával kapcsolatosan (a rendelet hatályba lépését 

követően egy évvel egyetlenegy ilyen platform sem jött még létre), továbbá hogy 

fokozni kell az EBTP keretében az e területen történő technikai segítségnyújtásra tett 

erőfeszítéseket. Emellett nem minden érdekelt fél számára egyértelmű, hogy az EBB-

nek mi a szerepe az említett platformokban. A megkérdezettek arra is kitértek, hogy 

nagy a kereslet olyan innovációs projektek iránt, amelyek nem érik el az ESBA-

projektek számára az infrastruktúra és innováció ablak keretében meghatározott 

küszöböt. A jelek szerint a kisebb projektek finanszírozása iránti igényt egyelőre nem 

elégíti ki megfelelően a platformok létrehozása, sem pedig a források pénzügyi 

közvetítők útján történő elosztása. 

 Kommunikáció és láthatóság. Az érdekelt felek körében történő ismeretterjesztés 

érdekében további kommunikációra van szükség az ESBA-ról, hogy így a nemzeti 

fejlesztési bankokkal és a helyi szereplőkkel is javuljon az együttműködés.  

 EBTP. Megállapították, hogy a lehetséges szolgáltatásokkal kapcsolatosan 

fokozottabb kommunikációra és ismeretterjesztésre van szükség, emellett pedig 

bővíteni kell a kapacitást, és meg kell erősíteni a kapcsolatokat más szolgáltatókkal. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtásáról  

(2016/2064(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 165. és 166. cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára és különösen annak 14. cikkére, 

– tekintettel a (EU) 2015/1017 európai parlamenti és tanácsi rendeletre1 (ESBA-rendelet), 

– tekintettel az Európai Stratégiai Beruházási Alap garanciaalapjának kezeléséről szóló, 

az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és az Európai Számvevőszékhez intézett 2016. 

május 31-i bizottsági jelentésre (COM(2016)0353), 

– tekintettel az Európai Parlamenthez, az Európai Tanácshoz, a Tanácshoz, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, 2016. június 1-

jei bizottsági közleményre (COM(2016)0359), 

– tekintettel az Európai Beruházási Banknak az EBB-csoport ESBA keretében történő 

2015. évi finanszírozási és beruházási műveleteiről szóló, az Európai Parlamenthez és a 

Tanácshoz intézett éves jelentésére2, 

– tekintettel a bizottsági értékelő munkadokumentumra (SWD(2016)0297), az Európai 

Beruházási Bank által az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) működéséről 

készített értékelésre3, a (EU) 2015/1017 rendelet alkalmazásának az Ernst and Young 

által készített ad hoc ellenőrzésére4 és az Európai Számvevőszék véleményére5, 

– tekintettel az 1316/2013/EU és a (EU) 2015/1017 rendeletek módosításáról szóló 

európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2016)0597), 

– tekintettel az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye részes feleinek 21. 

konferenciáján (COP 21), 2015 decemberében, Párizsban, Franciaországban elfogadott 

Párizsi Megállapodásra, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére, 

– tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére, 

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

eljárási szabályzat 55. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 52. cikkére, továbbá az Elnökök Értekezlete saját 

kezdeményezésű jelentések készítésére vonatkozó engedélyezési eljárásról szóló, 2002. 

                                                 
1 HL L 169., 2015.7.1., 1. o. 
2 http://www.eib.org/attachments/strategies/efsi_2015_report_ep_council_en.pdf 
3 http://www.eib.org/attachments/ev/ev_evaluation_efsi_en.pdf, 2016. szeptember 
4 A 2016. november 14-i jelentés, https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/ey-report-on-efsi_en.pdf 
5 HL C 465., 2016.12.13., 1. o. 
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december 12-i határozata 1. cikke (1) bekezdésének e) pontjára, valamint 3. 

mellékletére, 

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

továbbá a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 

Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző 

Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 

Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság és Kulturális és Oktatási Bizottság 

véleményére (A8-0200/2017), 

1. tudomásul veszi, hogy Európában nagyfokú a beruházási hiány, és ennek mértéke a 

Bizottság szerint évente legalább 200-300 milliárd EUR; hangsúlyozza különösen – 

ennek összefüggésében –, hogy Európának szüksége van nagy kockázatú 

finanszírozásra, különösen a kkv-k finanszírozása, a kutatás-fejlesztés, az ikt, a 

közlekedés, valamint a hírközlési és az energetikai infrastruktúra terén, amelyek 

szükségesek az inkluzív gazdasági fejlődés fenntartásához; aggasztja, hogy a nemzeti 

számlákra vonatkozó legutóbbi adatok szerint a beruházások nem növekedtek az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) létrehozása óta, ami – ha ez így marad – 

továbbra is a növekedés elfojtásának és a magas munkanélküliségi ráták 

megmaradásának a kockázatát hordozza, főleg a fiatalok és az új generációk körében; 

hangsúlyozza, hogy az említett beruházási hiány bizonyos stratégiai területekre irányuló 

beruházást elősegítő környezet kialakítása általi felszámolása a növekedés 

megélénkítésének, a munkanélküliség elleni küzdelemnek, az erős, fenntartható és 

versenyképes ipari fejlődés előmozdításának és a hosszú távú uniós szakpolitikai 

célkitűzések megvalósításának a kulcsa; 

2. hangsúlyozza, hogy az ESBA szerepe a nehézségek megoldásának és a finanszírozási 

akadályok felszámolásának támogatása, továbbá olyan transzformatív és produktív 

stratégiai beruházások végrehajtása, amelyek magas gazdasági, környezeti és társadalmi 

hozzáadott értékkel rendelkeznek, a tagállamok gazdaságának megreformálása és 

modernizálása, valamint olyan növekedés és álláshelyek teremtés, amelyhez a gazdasági 

megvalósíthatóság ellenére nem valósul meg piaci finanszírozás, továbbá a 

magánberuházások ösztönzésére az Unió összes régiójában;  

3. emlékeztet a Parlament rendeletben előírt szerepére, különösen az ESBA 

végrehajtásának nyomon követése tekintetében; elismeri ugyanakkor, hogy még nem 

érkezett el az ideje az ESBA működésére és az uniós gazdaságot érintő hatására 

vonatkozó átfogó és bizonyítékokon alapuló értékelés véglegesítésének, véleménye 

szerint azonban mindenképpen szükség van egy a kiválasztott és az elutasított 

projektekkel és a vonatkozó határozatokkal kapcsolatos, átfogó adatokon alapuló, 

előzetes értékelésre ahhoz, hogy az ESBA 2.0 és a továbbiak szempontjából 

meghatározhatók legyenek az adott esetben fejlesztésre szoruló területek; kéri a 

Bizottságot, hogy nyújtson be átfogó értékelést, amint az információk hozzáférhetővé 

válnak; 

 

Addicionalitás 

4. emlékeztet arra, hogy az ESBA célja addicionalitás biztosítása a piac nem megfelelő 

működésének, illetve a szuboptimális beruházási helyzeteknek a kezelése, továbbá 
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olyan műveletek támogatása érdekében, amelyeket a meglévő uniós pénzügyi 

eszközökkel nem lehetne, vagy nem ugyanolyan mértékben lehetne megvalósítani, vagy 

amelyeket az ESBA bevonása nélkül magánforrásokból nem finanszíroznának; 

megjegyzi azonban, hogy az addicionalitás fogalma további pontosításra szorul;  

5. emlékeztet arra, hogy az ESBA által támogatott projektek – miközben az ESBA-

rendelet 9. cikkében megállapított általános célkitűzésekkel összhangban álláshelyek 

teremtésére, a fenntartható növekedésre, valamint a gazdasági, területi és társadalmi 

kohézióra törekednek – akkor tekinthetők addicionalitást biztosítónak, ha olyan 

kockázattal járnak, amely az EBB különleges tevékenységeinek felel meg, az EBB 

alapokmányának 16. cikkében, valamint az EBB hitelkockázati politikájára vonatkozó 

iránymutatásaiban meghatározottak szerint; emlékeztet arra, hogy az ESBA által 

támogatott projektek jellemzően magasabb kockázati profillal rendelkeznek, mint az 

EBB szokásos műveletei által támogatott projektek; hangsúlyozza, hogy az EBB 

különleges tevékenységeinek megfelelő minimumkockázatnál alacsonyabb szintű 

kockázattal járó projektek csak akkor támogathatók az ESBA keretében, ha az 

addicionalitás biztosításához uniós garancia felhasználására van szükség; 

6. emlékeztet arra, hogy bár az ESBA keretében jóváhagyott valamennyi projekt 

„különleges tevékenységnek” minősül, egy független értékelés szerint egyes projekteket 

az uniós garancia felhasználása nélkül is lehetett volna finanszírozni; 

7. kéri a Bizottságot, hogy az EBB-vel és az ESBA irányítási struktúrájával 

együttműködésben készítsen jegyzéket valamennyi olyan EU által támogatott EBB-

finanszírozásról, amelyre az addicionalitás kritériuma vonatkozik, valamint mellékeljen 

egyértelmű és átfogó magyarázatot azon bizonyítékokra vonatkozóan, amelyek 

igazolják, hogy e finanszírozások más módon nem valósultak volna meg; 

8. megjegyzi, hogy az ESBA minőségi és mennyiségi célkitűzései között abban az 

értelemben ellentmondás jelentkezhet, hogy a bevonandó magántőke mennyiségének 

elérése érdekében az EBB esetleg olyan kevésbé kockázatos projekteket finanszíroz, 

amelyek iránt már érdeklődnek beruházók; sürgeti az EBB-t és az ESBA irányítási 

struktúráját, hogy az ESBA-rendelet 5. cikkének megfelelően biztosítson valódi 

addicionalitást, és gondoskodjon a piac nem megfelelő működésének, illetve a 

szuboptimális beruházási helyzeteknek a teljes körű kezeléséről; 

9. felhívja az EBB-t, hogy az alap kezelése során biztosítsa az átláthatóságot az állami, 

magán és harmadik felektől származó hozzájárulások eredete vonatkozásában, és 

szolgáljon konkrét adatokkal, többek között az egyes projektekre és külföldi 

befektetőkre vonatkozóan, valamint hangsúlyozza a Parlamentnek való, az ESBA-

rendeletben rögzített jelentéstételi kötelezettséget; hangsúlyozza, hogy minden esetleges 

jövőbeli harmadik országbeli hozzájárulónak teljesítenie kell valamennyi uniós 

közbeszerzési, munkajogi és környezetvédelmi rendelkezést, és elvárja, hogy az ESBA 

projektfinanszírozási döntései során teljes mértékben tegyenek eleget az EBB 

projektjeire vonatkozó szociális és környezetvédelmi feltételeknek; 

Eredménytábla és projektkiválasztás 

10. megállapítja, hogy a rendeletben foglaltak szerint egy projektet csak akkor választanak 

ki az ESBA általi támogatásra, ha esetében az EBB és az ESBA irányítási struktúráján 
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belül egyaránt végrehajtották az előzetes átvilágítási és döntéshozatali eljárást; 

megállapítja, hogy a projektgazdák hangot adtak a gyors visszajelzés és a fokozott 

átláthatóság iránti igényüknek úgy a kiválasztási kritériumokat, mint a lehetséges 

ESBA-támogatás összegét és típusát/ügyletrészsorozatát illetően; felhív az 

egyértelműség fokozására annak érdekében, hogy még inkább ösztönözzék a 

projektgazdákat az ESBA-támogatás iránti pályázat benyújtására, többek között azáltal, 

hogy az eredménytáblát elérhetővé teszik az ESBA-finanszírozásra pályázók számára; 

kéri, hogy a döntéshozatali eljárást tegyék átláthatóbbá a kiválasztási kritériumok és a 

pénzügyi támogatás tekintetében, és gyorsítsák fel, ugyanakkor az uniós források 

védelme érdekében továbbra is biztosítsák a szigorú átvilágítást; hangsúlyozza, hogy az 

értékelési folyamat egyszerűsítése érdekében, különösen a beruházási platformok 

esetében, ösztönözni kell az EBB és a nemzeti fejlesztési bankok közös átvilágítási 

eljárását, vagy azt, hogy az EBB ezt a jogkört átruházza a nemzeti fejlesztési bankokra; 

11. úgy ítéli meg, hogy a projektek és a támogatható partnerek értékelési kritériumai 

további pontosításra szorulnak; ennek megfelelően további információkat kér az ESBA 

irányító szerveitől az ESBA keretében jóváhagyott valamennyi projekt értékeléseiről, 

különösen addicionalitásuk és a fenntartható növekedéshez és a munkahelyteremtési 

kapacitáshoz való hozzájárulásuk tekintetében, a rendeletben foglaltak szerint; kéri, 

hogy a támogatásra jogosult partnerek vonatkozásában az uniós elvek és a Nemzetközi 

Munkaügyi Szervezet (ILO) normáinak megfelelően alkalmazzanak szigorú 

vállalatirányítási szabályokat ahhoz, hogy elfogadható ESBA-partnerek lehessenek; 

12. emlékeztet arra, hogy az eredménytábla eszközként szolgál a beruházási bizottság 

számára ahhoz, hogy előnyben részesítse a magasabb pontszámmal és nagyobb 

hozzáadott értékkel rendelkező műveletek esetében az uniós garancia felhasználását, és 

hogy a beruházási bizottságnak azt ennek megfelelően kell használnia; ellenőrizni fogja 

az eredménytábla és a kapcsolódó mutatók betartását, alkalmazását és használatát; kéri, 

hogy a projektkiválasztási kritériumokat megfelelően alkalmazzák, és a 

projektkiválasztási eljárást tegyék átláthatóbbá; emlékeztet arra, hogy a jelenlegi 

rendelet melléklete szerint a beruházási bizottságnak a projektek elsőbbségének 

meghatározásakor az eredménytábla valamennyi pillérét egyformán fontosnak kell 

tekintenie, tekintet nélkül arra, hogy az adott pillérhez numerikus pontszámot rendeltek 

vagy pedig az pontszám nélküli, minőségi és mennyiségi mutatókból áll; sajnálatát 

fejezi ki amiatt, hogy a jelenlegi eredménytáblákban a projektek technikai 

szempontjaihoz kapcsolódó 3. pillér ugyanolyan súllyal esik latba, mint a fontosabb, a 

várható eredményekhez kapcsolódó 1. és 2. pillér; kritikával illeti a tényt, hogy a 

beruházási bizottság szakértői az EBB saját bevallása szerint a 4. pillért csak 

tájékozódás céljából és nem döntéshozatalra használják; kéri, hogy a projektről szóló 

végső döntés meghozatala után az eredménytáblákat – bizalmas üzleti adatok nélkül –  

tegyék nyilvánosan hozzáférhetővé; 

13. elismeri, hogy az új innovatív projektek előkészítése több évet is igénybe vehet, továbbá 

hogy az EBB-nek – mivel nyomás nehezedik rá a 315 milliárd EUR összegű célkitűzés 

elérése miatt – mindenképpen meg kell kezdenie az ESBA tevékenységeit; mégis 

aggasztja, hogy az EBB az ESBA végrehajtásakor az eddigiekben nagyrészt főleg 

alacsonyabb kockázatú projekteket felölelő, meglévő projektmodellre hagyatkozott, és 

ezzel saját szokásos finanszírozását csökkentette; attól tart, hogy az ESBA nem biztosít 

kiegészítő finanszírozást a magas kockázatú innovatív projektek számára; 
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hangsúlyozza, hogy egy projekt attól, hogy különleges tevékenységnek minősül, nem 

szükségszerűen kockázatos; ugyanakkor a különleges tevékenységnek minősülés oka az 

is lehet, hogy a projekt finanszírozását mesterségesen kockázatos módon strukturálták, 

és így a nagyon alacsony kockázatú projektekből könnyen válhatnak magas kockázatú 

projektek; hangsúlyozza, hogy a projekt kritériumainak alkalmazását semmiképpen sem 

szabad enyhíteni, csak hogy a mozgósított beruházások 315 milliárd eurós politikai 

célkitűzését elérjék; 

14. kéri, hogy az EBB becsülje meg potenciális középtávú éves hitelezési kapacitását, 

figyelembe véve az ESBA-t és az esetleges szabályozási fejleményeket, és továbbra is 

évi 70-75 milliárd EUR összegben hitelezzen – a programokból származó nyereségek, 

visszafizetések stb. felhasználásával –, az ESBA-t pedig kiegészítő eszközként 

alkalmazza; megállapítja, hogy ez azt jelentené, hogy az EBB üzleti volumene 75 

milliárd EUR helyett összesen legalább 90 milliárd EUR-t ér el; 

15. fontosnak tekinti annak elemzését, hogy a 15-ös tervezett tőkeáttétel megfelelően 

képessé teszi-e az ESBA-t a magasabb kockázatot hordozó, magas színvonalú projektek 

támogatására, és felhívja a Bizottságot, hogy készítsen erről értékelést; emlékeztet arra, 

hogy a 15-ös tőkeáttétel portfólió-alapú, és kiválasztása az EBB finanszírozási 

tapasztalatán alapult, azzal a céllal, hogy kezeljék a piac nem megfelelő működéseit; 

felhív arra, hogy a volumenkövetelmény kiegészítéseként mérjék fel az ESBA által 

elérendő közcélokat; javasolja, hogy vegyék figyelembe a párizsi éghajlatváltozási 

konferencián (COP21) az Unió által kitűzött célokat; sürgeti az EBB-t az eddig elért 

tőkeáttétel és az ennek alapját képező számítási mód nyilvánosságra hozására; 

16. hangsúlyozza, hogy a kis projektek hozzájutása a számukra szükséges finanszírozási 

forrásokhoz gyakran nehézségekbe ütközik; aggodalommal állapítja meg, hogy a kis 

projektek méretük miatt, sőt állítólagos nem támogathatóságuk miatt, nem mernek az 

ESBA általi finanszírozásra pályázni; rámutat arra, hogy egy kis projekt is jelentős 

hatást fejthet ki nemzeti vagy regionális szinten; hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni 

az Európai Beruházási Tanácsadó Platform (EBTP) szakmai segítségnyújtását, amely 

elengedhetetlen szerepet játszik a kis projektek projektgazdáinak tanácsadása és 

támogatása tekintetében a projektek beruházási platformok vagy keretmegállapodások 

útján történő strukturálása és összevonása során; kéri az irányítóbizottságot, hogy 

vizsgálja meg a kérdést, és tegyen javaslatokat e helyzet kiigazítására; 

Ágazati diverzifikáció 

17. hangsúlyozza, hogy az ESBA keresletvezérelt eszköz, amelyet ugyanakkor a 

rendeletben megállapított és az irányítóbizottság által meghatározott politikai 

célkitűzéseknek kell irányítania; felhív a kielégítetlen beruházási igénnyel rendelkező, 

ugyanakkor az ESBA-t teljes mértékben kiaknázni eddig nem tudó ágazatok alaposabb 

tájékoztatására; e tekintetben megjegyzi, hogy a beruházási kereslet fellendítése 

érdekében több uniós makrogazdasági szintű intézkedésre lenne szükség; 

18. üdvözli, hogy az ESBA finanszírozása az ESBA-rendeletben meghatározott valamennyi 

ágazatra kiterjed; rámutat ugyanakkor, hogy bizonyos ágazatok alulreprezentáltak, 

nevezetesen ilyen a szociális infrastruktúra, az egészségügy és az oktatás ágazata, 

amelynek eddig az ESBA által jóváhagyott finanszírozások csupán 4%-a jutott; 

megállapítja, hogy ez számos különböző oknak betudható, például annak, hogy 
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bizonyos ágazatokban esetleg nem tudnak az ESBA-ról, és korlátozottabb technikai 

ismeretekkel rendelkeznek az efféle eszközökre irányuló pályázati lehetőségekről, vagy 

amiatt is történhet, hogy az ESBA létrehozása idején egyes ágazatok eleve jobb 

befektetési lehetőségeket kínáltak jól előkészített, hitelképes projektjeikkel; kéri az 

EBB-t, hogy ezzel összefüggésben elemezze, hogyan lehet az ágazati diverzifikációt 

javítani, a rendeletben meghatározott célkitűzésekhez kapcsolódva, továbbá hogy az 

ESBA-támogatás más ágazatokra kiterjeszthető-e; 

19. emlékeztet arra, hogy a COP21 konferencián az EU által elfogadott éghajlat-változási 

megállapodás nyomán jelentős elmozdulásra van szükség a fenntartható beruházások 

irányába, amit az ESBA-nak teljes mértékben támogatnia kell; hangsúlyozza, hogy az 

ESBA keretében történő beruházásoknak összhangban kell lenniük e 

kötelezettségvállalással; hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni az éghajlatváltozással 

kapcsolatos jelentéstételt; 

20. hangsúlyozza, hogy növelni kell a hosszú távú projektekre – például a távközlési 

hálózatokra vagy az új és fejlettebb technológiákra jellemző viszonylag kockázatos 

projektekre – fordított erőforrások arányát; kiemeli, hogy a széles sávú és 5G-

infrastruktúrák, a kiberbiztonság, a hagyományos gazdaság digitalizálása, a 

mikroelektronika, a nagyteljesítményű számítástechnika terén megvalósuló beruházások 

tovább tudják csökkenteni a digitális szakadékot; 

21. sajnálattal állapítja meg, hogy a kezdeti felfutási (ún. ramp-up) fázisban még nem voltak 

koncentráció-határértékek; emlékeztet arra, hogy a közlekedési ágazat járult hozzá a 

legnagyobb mértékben az ESBA alaphoz – 8 milliárd euróból 2,2 milliárd euróval, ami a 

teljes garanciaalap több mint 25%-át teszi ki; aggodalommal jegyzi meg, hogy a 

közlekedési ágazat az ESBA infrastrukturális és innovációs keretében igénybe vett, illetve 

rendelkezésre bocsátott beruházásoknak csak mintegy 13%-ában részesült, ami messze 

elmarad az egyes ágazatok számára megállapított 30%-os határértéktől; felhívja a 

beruházási bizottságot, hogy fordítson különös figyelmet a közlekedési ágazatbeli 

projektekre, mivel ezek képviselete a beruházási portfólióban még mindig nagyon gyenge, 

és a közlekedés jelentős szerepet játszik a gazdasági növekedésben és a fogyasztói 

biztonság szavatolásában; 

Irányítás 

22. megállapítja, hogy az ESBA irányítási struktúráját az EBB-n belül teljes körűen 

végrehajtották; úgy ítéli meg, hogy – az ESBA hatékonyságának és 

elszámoltathatóságának javítása érdekében – elemezni kell, hogy az ESBA irányítási 

struktúrája milyen módon különíthető el teljes mértékben az EBB-étől; 

23. emlékeztet arra, hogy az ESBA napi szintű irányítása, a beruházási bizottság üléseinek 

előkészítése és az ülések elnöki teendőinek ellátása, továbbá a külső képviselet az 

ügyvezető igazgató feladata; emlékeztet arra, hogy az ügyvezető igazgatót helyettes 

ügyvezető igazgató segíti; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy szerepüket és különösen a 

helyettes ügyvezető igazgató szerepét a gyakorlatban nem határozták meg 

egyértelműen; kéri az EBB-t, hogy vizsgálja meg az ügyvezető igazgató és a helyettes 

ügyvezető igazgató feladatainak egyértelműbb meghatározását az átláthatóság és az 

elszámoltathatóság biztosítása érdekében; fontosnak tartja, hogy továbbra is az 

ügyvezető igazgató – a helyettes ügyvezető igazgató támogatásával – határozza meg a 
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beruházási bizottság napirendjét; javasolja továbbá, hogy az ügyvezető igazgató alakítsa 

ki a beruházási bizottságon belüli lehetséges összeférhetetlenségek kezelésére 

vonatkozó eljárásokat, legyen elszámoltatható az irányítóbizottság felé, a 

kötelezettségek megsértése esetére pedig javasoljon szankciókat és módszereket ez 

utóbbiak végrehajtására; úgy véli, hogy az ügyvezető igazgató és a helyettes ügyvezető 

igazgató e feladatok végrehajtásával kapcsolatos hatásköre bővülhet, ha az EBB-vel 

szemben nagyobb mértékű autonómiát kapnak; kéri az EBB-t, hogy ennek megfelelően 

vizsgálja meg, hogyan biztosítható az ügyvezető igazgató és a helyettes ügyvezető 

igazgató fokozottabb függetlensége; 

24. emlékeztet arra, hogy az ESBA-projektek kiválasztása, az uniós garancia odaítélése és a 

beruházási platformokat és a nemzeti fejlesztési bankokat vagy intézményeket érintő 

műveletek jóváhagyása a beruházási bizottság szakértőinek a feladata; emlékeztet arra, 

hogy a szakértők függetlenek; aggasztják ezért a beruházási bizottság tagjait érintő 

dokumentált összeférhetetlenségek, amelyeket a jövőben mindenképpen el kell kerülni; 

25. úgy ítéli meg, hogy a projektek kiválasztása nem elég átlátható; hangsúlyozza, hogy az 

EBB-nek javítania kell az ESBA keretében általa jóváhagyott projektekre vonatkozó 

információk közzétételét, az addicionalitás és az eredménytábla, valamint a 

projekteknek az ESBA célkitűzéseihez való hozzájárulása megfelelő indokolásával 

együtt, különös tekintettel az ESBA-műveletek az Unión belüli beruházási hiányra 

gyakorolt várható hatására; 

26. kéri az EBB-t, hogy vizsgálja meg, milyen módon javítható az együttműködés a 

beruházási bizottság, az ügyvezető igazgató és az irányítóbizottság között; fontosnak 

tartja, hogy az ügyvezető igazgató továbbra is vegyen részt az irányítóbizottság ülésein, 

ami lehetővé teszi, hogy az ügyvezető igazgató tájékoztassa az irányítóbizottságot a 

jövőbeli tevékenységekről; 

27. javasolja, hogy elemezzék, hogyan tehetők átláthatóbbá az ESBA irányítási struktúrái a 

Parlament számára, továbbá elemezzék a Parlament által kinevezett további teljes jogú 

tag irányítóbizottságba való delegálásának lehetőségét; sürgeti, hogy az ESBA irányító 

szervei saját kezdeményezésükre osszák meg a Parlamenttel az információkat; 

Nemzeti fejlesztési bankok 

28. emlékeztet arra, hogy az ESBA sikeréhez a nemzeti fejlesztési bankok – szakértelmük 

okán – elengedhetetlenek, hiszen közel vannak a helyi piacokhoz, és jól ismerik azokat; 

úgy ítéli meg, hogy a szinergiákat az eddigiekben nem aknázták ki a kívánt mértékben; 

megállapítja, hogy fennáll annak a kockázata, hogy az EBB kiszorítja a helyi 

intézményeket, és kéri az EBB-t, hogy javítsa a nemzeti és szubnacionális szintű 

partnerek bevonására való képességét; kéri az EBB-t, hogy biztosítsa a meglévő állami 

banki struktúrák erősítését, tevékenyen elősegítve ezzel a bevált gyakorlatok ezen 

intézmények közötti cseréjét és a piaci ismeretek bővülését; úgy véli, hogy e célból a 

nemzeti fejlesztési bankoknak együttműködési megállapodást kellene kötniük az 

Európai Beruházási Alappal; elismeri, hogy az ESBA és az EBB egyre inkább vállalja, 

hogy rosszabb minősítésű ügyletrészsorozatokkal foglalkozzon a nemzeti fejlesztési 

bankokkal együtt, és sürgeti e tendencia folytatását; kéri a Bizottságot és az EBB-t, 

hogy elemezzék, hasznos lenne-e a nemzeti fejlesztési bankok szakértőinek bevonása az 

irányítóbizottságba; 
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Beruházási platformok 

29. emlékeztet arra, hogy lehetőséget kell adni földrajzilag vagy tematikusan célzott, 

diverzifikált beruházások számára a projektek más forrásokból való finanszírozásának 

és összevonásának biztosításával; aggodalommal állapítja meg, hogy a legelső 

beruházási platformot csak 2016 harmadik negyedévében hozták létre, és ez a 

késedelem megakadályozza, hogy a kis méretű projektek kihasználhassák az ESBA 

kínálta lehetőségeket, valamint a határokon átnyúló projektek fejlődését; rámutat arra, 

hogy egyszerűsíteni kell a beruházási platformok létrehozására vonatkozó szabályokat; 

kéri az EBB-t és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot (EBTP), hogy a 

beruházások földrajzi és tematikus diverzifikálásának egyik módjaként mozdítsák elő a 

beruházási platformok igénybevételét; 

30. sürgeti, hogy az ESBA irányító szervei fordítsanak nagyobb figyelmet a beruházási 

platformokra, az utóbbiak által a beruházási akadályok leküzdése során jelentett 

előnyök lehető legjobb kihasználása érdekében, különösen a kevésbé fejlett pénzügyi 

piacokkal rendelkező tagállamokban; kéri az EBB-t, valamint annak nemzeti, helyi és 

regionális szerveit, hogy nyújtsanak több információt az érdekelt felek számára a 

platformokról, valamint a képzésük feltételeiről és kritériumairól; elismeri a helyi és 

regionális önkormányzatok stratégiai projektek azonosításában betöltött szerepét, és 

ösztönzi a részvételüket; 

31. javasolja a beruházási platformok további támogatási eszközeinek elemzését, ideértve a 

platformon keresztül benyújtott projektek jóváhagyásának előnyben részesítését, a 

kisebb projektek és a csoportos szerződések összevonását, továbbá a csoportos 

szerződések finanszírozási mechanizmusainak létrehozását; úgy véli, hogy különösen 

támogatni kell a nemzetközi platformokat, mivel számos energetikai és digitális projekt 

bír nemzetközi vonatkozással; 

Pénzügyi eszközök 

32. emlékeztet arra, hogy az EBB új pénzügyi eszközt alakított ki az ESBA számára, hogy a 

magas kockázatú finanszírozáshoz szabott termékek álljanak rendelkezésre; sürgeti az 

EBB-t, hogy növelje még jobban hozzáadott értékét az olyan kockázatosabb pénzügyi 

termékekre összpontosítva, mint az alárendelt finanszírozás és a tőkepiaci eszközök; 

aggodalmának ad hangot a projektgazdák azon kritikája miatt, miszerint a rendelkezésre 

bocsátott finanszírozási eszközök nem felelnek meg a projektigényeknek (magas 

kockázatú projekteknél az évente kifizetett kisebb összegek helyett gyakran a 

finanszírozási időszak elején van szükség a pénzre, hogy el lehessen indítani a 

beruházásokat), továbbá mivel egyes beruházók hangsúlyozzák, hogy a megfelelő 

magántőkeeszközök hiánya miatt egyelőre nem tudnak részt venni az ESBA-ban; kéri 

az EBB-t, hogy ezt vizsgálja meg a projektgazdákkal és a beruházókkal együttműködve; 

felhívja továbbá az EBB-t, hogy vizsgálja meg, miként tudná a zöldkötvények 

fejlesztése maximalizálni az ESBA-ban rejlő potenciált a kedvező környezeti és/vagy 

éghajlati hatásokkal járó projektek finanszírozása tekintetében; 

Földrajzi diverzifikáció 

33. üdvözli, hogy 2016 végéig mind a 28 ország kapott ESBA-finanszírozást; 

aggodalommal állapítja meg ugyanakkor, hogy 2016. június 30-án az ESBA-támogatás 
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91%-a az EU15-be irányult, az EU13 pedig mindössze 9%-ot kapott; sajnálatát fejezi ki 

amiatt, hogy az ESBA-támogatás nagy része csak néhány országot érint, ahol a 

beruházási hiány már eleve az uniós átlag alatt van; rámutat, hogy a kedvezményezett 

országokon belül gyakran egyenlőtlen az ESBA-finanszírozású projektek földrajzi 

eloszlása; úgy véli, hogy fennáll a területi koncentráció kockázata, és ezért rámutat arra, 

hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a kevésbé fejlett és elszigetelt régiókra mind a 28 

tagállamban; felhívja az EBB-t, hogy biztosítson további technikai segítségnyújtást 

azoknak az országoknak, amelyek kevésbé részesültek az ESBA-ból; 

34. elismeri, hogy a GDP és a jóváhagyott projektek száma között összefüggés van; 

elismeri, hogy a nagyobb tagállamok élhetnek a fejlettebb tőkepiacok előnyeivel, és 

ezért nagyobb valószínűséggel tudnak piacvezérelt eszközt – mint amilyen az ESBA is 

– igénybe venni; hangsúlyozza, hogy az EU-13-ban tapasztalt alacsonyabb mértékű 

ESBA-támogatás más tényezőknek is betudható, például a projektek kis méretének, egy 

adott régió periférikus földrajzi elhelyezkedésének és az európai strukturális és 

beruházási alapok (esb-alapok) jelentette versenynek; aggodalommal figyeli 

ugyanakkor, hogy a támogatás aránytalanul nagy mértékben irányul bizonyos 

országokba, és hangsúlyozza, hogy a földrajzi megoszlást illetően – különösen a 

kulcsfontosságú ágazatokban – további diverzifikálásra van szükség a gazdaságok 

termelékenységének és fenntarthatóságának korszerűsítése és javítása révén, kiemelt 

hangsúlyt helyezve a technológiai fejlesztésre; kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg 

alaposabban és térképezze fel a jelenlegi földrajzi megoszlás okait;  

Európai Beruházási Tanácsadó Platform (EBTP) 

35. rendkívül fontosnak tartja az EBTP működését; úgy ítéli meg, hogy az EBTP azon 

feladata, hogy a projektciklus valamennyi szakaszában biztosított átfogó tanácsadási és 

technikai segítségnyújtás egyablakos ügyintézéseként működjön, nagyrészt kielégíti a 

hatóságok és a projektgazdák technikai segítségnyújtás iránti, egyre növekvő igényét; 

36. örömének ad hangot amiatt, hogy az EBTP 2015 szeptembere óta működik, és 

végrehajtására gyorsan sor került; elismeri, hogy az EBTP szolgáltatásait – eddigi 

fennállásának rövid időszaka és a kezdeti szakasz személyzethiánya miatt – nem 

alakították ki teljes körűen, és hogy a tevékenység elsősorban a projektfejlesztéssel és - 

strukturálással, a szakpolitikai tanácsadással és a projektek átvilágításával kapcsolatos 

támogatásnyújtásra összpontosít; rámutat, hogy különböző szakterületekről érkező 

szakemberek felvételével bővíteni kell az EBTP létszámát annak érdekében, hogy 

célzottabb tanácsadásban, kommunikációban és támogatásban részesüljenek azok az 

ágazatok, melyek jelenleg nem tudják teljes mértékben kihasználni az ESBA által 

nyújtott lehetőségeket; 

37. meggyőződése, hogy az EBTP kulcsszerepet játszhat az ESBA végrehajtásában 

mutatkozó számos hiányosság kezelésében; határozott véleménye, hogy ennek során 

kezdeményezőbbnek kell lennie bizonyos területeken, például a beruházási platformok 

létrehozásában biztosított támogatás nyújtásakor, tekintettel arra is, hogy ez utóbbiak 

fontosak a kisebb projektek finanszírozásában; hangsúlyozza az EBTP szerepét a más 

uniós források ESBA-val való együttes igénybevétele során nyújtott tanácsadásban; 

38. úgy ítéli meg ehhez hasonlóan, hogy az EBTP aktívan hozzájárulhat a földrajzi és az 

ágazati diverzifikáláshoz, nem csupán azzal, hogy szolgáltatásnyújtásába valamennyi 
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régiót és több ágazatot bevon, hanem az EBB számára a műveletek elindításakor 

nyújtott támogatással is; úgy véli, hogy az EBTP fontos szerepet játszhat a gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió célkitűzésének elérésében; 

39. emlékeztet arra, hogy az ESBA-rendelet szerint az EBTP-nek a helyi ismeretekre kell 

építenie az ESBA által nyújtott támogatás Unió-szerte történő előmozdítása érdekében; 

úgy véli, hogy e területen komoly fejlesztésekre, nevezetesen az érintett nemzeti 

intézményekkel való együttműködés fokozására van szükség; nagyon fontosnak tartja a 

helyi szintű szolgáltatásnyújtást, továbbá az egyedi helyzetek és a helyi igények 

figyelembe vételét, különösen azokban az országokban, ahol nincsenek tapasztalt 

nemzeti fejlesztési intézmények vagy nemzeti fejlesztési bankok; úgy ítéli meg, hogy 

ennek figyelembe vétele érdekében más helyi szolgáltatókkal is javítani kell a 

kapcsolatokat; 

40. arra számít, hogy az EBTP haladéktalanul lezárja a munkaerő-felvételi eljárásokat, és 

személyzetének létszáma teljes lesz; kételyeinek ad hangot ugyanakkor azt illetően, 

hogy az előirányzott személyzeti kapacitás elegendő lesz-e az EBTP számára a 

szükséges tanácsadási szolgáltatások nyújtásához és ahhoz, hogy megbirkózzon a 

fokozott munkateherrel és kibővült feladatkörével; 

41. hangsúlyozza, hogy az EBTP-nek javítania kell szolgáltatásai profilján, fejlesztenie kell 

a kommunikációt, tevékenységeivel kapcsolatban pedig ismeretterjesztést kell folytatnia 

az EBTP érdekelt felei körében; úgy ítéli meg, hogy e cél eléréséhez valamennyi 

releváns kommunikációs csatornát igénybe kell venni, úgy nemzeti, mint helyi szinten; 

A Beruházási Projektek Európai Portálja (BPEP) 

42. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság csak 2016. június 1-jén, majdnem egy évvel 

az ESBA-rendelet elfogadását követően indította el a Beruházási Projektek Európai 

Portálját (BPEP); megállapítja, hogy a portál most működik, és jelenleg 139 projekt 

szerepel rajta, azonban véleménye szerint ez még mindig nagyon elmarad az ESBA-

rendelet elfogadásakor tervezett lehetőségektől; 

43. úgy ítéli meg, hogy az BPEP felhasználóbarát platformot biztosít a projektgazdák 

számára, amelyen a beruházási projektjeik ismertsége átlátható módon fokozható; úgy 

véli ugyanakkor, hogy a portál sikere saját láthatóságának jelentős mértékű növelésétől 

függ, hogy azt a beruházók és a projektgazdák általánosságban hasznos, megbízható és 

hatékony eszközként tarthassák számon; sürgeti a Bizottságot, hogy bevált 

kommunikációs tevékenységek útján aktívan törekedjen ennek megvalósítására; 

44. megállapítja, hogy a BPEP létrehozásával és fejlesztésével, kezelésével, technikai 

támogatásával és karbantartásával, továbbá tárhelyének biztosításával kapcsolatos 

költségeket jelenleg uniós költségvetésből fedezik, az EBTP számára előirányzott évi 20 

millió EUR keretében. emlékeztet ugyanakkor arra, hogy a magán projektgazdákat a 

projektjeik portálon való regisztrálása fejében terhelő díjak a BPEP külső címzett 

bevételeinek minősülnek, és a jövőben ezek lesznek a BPEP elsődleges finanszírozási 

forrásai; 

Garancia 
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45. emlékeztet arra, hogy az EU visszavonhatatlan és feltétel nélküli garanciát biztosít az 

EBB számára az ESBA keretében megvalósuló finanszírozási és beruházási 

műveletekre; meggyőződése, hogy az uniós garancia biztosította, hogy az EBB nagyobb 

kockázatot vállaljon az infrastruktúra és innováció ablak esetében, és lehetővé tette a 

COSME és az InnovFin keretébe tartozó kkv-k és közepes piaci tőkeértékű vállalatok 

kkv-ablak révén támogatott finanszírozásának növelését és az időszak elejére való 

ütemezését; úgy véli, hogy az EBB szokásos hitelezési műveleteinek 25 millió eurós 

küszöbértékét nem szabadna az ESBA-ra alkalmazni azért, hogy növelni lehessen a 

kisebb projektek finanszírozását, és hogy meg lehessen könnyíteni a kkv-k és más 

potenciális kedvezményezettek hitelhez jutását; 

46. hangsúlyozza, hogy a fokozott piaci keresletet tükröző, nagyon sok benyújtott 

pályázatnak köszönhetően a kkv-ablakot – a hatályos jogszabályi keret értelmében – 

további 500 millió euróval erősítették meg az infrastruktúra és innováció ablak 

hitelállományából; üdvözli, hogy az ESBA-rendelet rugalmasságának köszönhetően a 

kiegészítő finanszírozás kedvezményezettjei a kkv-k és a kisebb közepes piaci 

tőkeértékű vállalatok voltak; szándékában áll szorosan nyomon követni a két ablak 

keretében nyújtott garancia odaítélését; megjegyzi továbbá, hogy a 2016. június 30-i 

állapot szerint az infrastruktúra és innováció ablak keretében aláírt műveletek csak a 

teljes célösszeg 9%-át érték el; 

47. emlékeztet arra, hogy az uniós garanciaalapot elsődlegesen az uniós költségvetésből 

finanszírozzák; figyelembe vesz valamennyi releváns értékelést, amely szerint a 

garanciaalap jelenlegi 50%-os feltöltési aránya körültekintő és megbízható a potenciális 

veszteségek fedezése tekintetében, és hogy az uniós költségvetést eleve védi egy 

kiigazított 35%-os célérték; szándékában áll megvizsgálni, hogy az alacsonyabb 

célértékre irányuló javaslatoknak van-e hatása a kiválasztott projektek minőségére és 

jellegére; hangsúlyozza, hogy az EBB vagy az EBA műveleteinek hiányosságai miatt az 

eddigiekben nem került sor lehívásra; 

Jövőbeli finanszírozás, az alap kapacitása 

48. megállapítja, hogy a Bizottság az ESBA kibővítését javasolta, úgy az időtartamot, mint 

a pénzügyi kapacitást tekintve, és hogy ez hatással lehet az uniós költségvetésre; 

szándékának ad hangot alternatív finanszírozási javaslatok benyújtására; 

49. emlékeztet arra, hogy a tagállamokat felkérték arra, hogy járuljanak hozzá az ESBA-hoz 

annak kapacitásbővítése érdekében, ezáltal lehetővé téve, hogy az alap magasabb 

kockázatú beruházásokat támogasson; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy bár az ilyen 

beruházásokat a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a 

gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló, 1997. július 7-i 

1466/97/EK tanácsi rendelet 5. cikke és a túlzott hiány esetén követendő eljárás 

végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló, 1997. július 7-i 1467/97/EK 

tanácsi rendelet 3. cikke értelmében eseti intézkedésnek lehet tekinteni, a tagállamok 

nem vettek részt a kezdeményezésben; tájékoztatást kér az EBB-től és a Bizottságtól 

arról, hogy tettek-e erőfeszítéseket időközben arra, hogy meggyőzzék a tagállamokat az 

ESBA-hoz való hozzájárulást illetően, továbbá hogy képesek-e további beruházókat 

vonzani; kéri a Bizottságot és az EBB-t, hogy fokozzák ezzel kapcsolatos 

erőfeszítéseiket; 
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Komplementaritás más uniós finanszírozási forrásokkal 

50. megállapítja, hogy a Bizottság és az EBB az ESBA és az uniós költségvetés pénzügyi 

eszközei között fennálló átfedések és verseny ismeretében elfogadta az ESBA és az esb-

alapok szerinti finanszírozás együttes igénybevételének ajánlásáról szóló 

iránymutatásokat; rámutat, hogy az ESBA és az esb-alapok szerinti finanszírozás 

együttes igénybevétele nem mehet az esb-alapok támogatásfinanszírozási szintjének és 

tematikájának kárára; rámutat ugyanakkor a jogosultsági kritériumokkal, a 

szabályozással, a jelentéstételi határidőkkel és az állami támogatási szabályok 

alkalmazásával kapcsolatosan továbbra is fennálló nehézségekre, amelyek 

megakadályozzák az együttes igénybevételt; üdvözli a tényt, hogy a Bizottság ezekkel a 

költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslatában már foglalkozni kezdett, és 

reményét fejezi ki, hogy erre a felülvizsgálatra mielőbb sor kerül az alapok kombinált 

használatának leegyszerűsítése, továbbá a verseny és az átfedések elkerülése érdekében; 

úgy véli, hogy további erőfeszítésekre van szükség, és hogy a beruházási terv második 

és harmadik pillére ezeknek kulcseleme; 

51. javasolja, hogy a Bizottság rendszeres jelentéseiben sorolja fel azokat a projekteket, 

amelyek számára előnyös az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által nyújtott 

támogatás ESBA-val való ötvözése; 

52. megjegyzi, hogy a köz- és magánszféra partnerségén alapuló közlekedési 

infrastrukturális projekteknek általában „a felhasználó fizet” elvre kell épülniük, hogy 

kevesebb teher nehezedjen az állami költségvetésekre és az adófizetőkre az 

infrastruktúra megépítése és fenntartása kapcsán; hangsúlyozza, mennyire fontos a 

különféle típusú uniós finanszírozások összehangolása annak érdekében, hogy az uniós 

közlekedési szakpolitikai célkitűzések az egész Unióban teljesülnek, és hogy ne 

támogassák a PPP-típusú finanszírozásokat a strukturális alapok kárára; 

Adózás 

53. mélyen aggasztja, hogy egyes esetekben az EBB az ESBA útján olyan projekteknek 

nyújtott támogatást, amelyekben adóparadicsomokban működő cégek is részt vesznek; 

sürgeti az EBB-t és az EBA-t, hogy tartózkodjanak az adókikerülést célzó struktúrák 

felhasználásától vagy az azokban való részvételtől, ideértve különösen az agresszív 

adótervezési rendszereket és – a vonatkozó uniós jogszabályokban, többek között 

bizottsági ajánlásokban és közleményekben foglaltak szerint – az adózásra vonatkozó 

uniós jó közigazgatási elveknek nem megfelelő gyakorlatokat; elvárja, hogy egyetlen 

befektető vagy projektgazda se függhessen olyan személytől vagy vállalattól, amely a 

nem együttműködő adóügyi joghatóságok elkészítendő közös uniós listáján szereplő 

országokban végez tevékenységet; 

Kommunikáció és ismertség 

54. megállapítja, hogy számos projektgazda nem tud az ESBA létezéséről, vagy pedig nincs 

elegendő ismerete arról, hogy az ESBA mit kínálhat a számára, melyek a konkrét 

támogathatósági feltételek, és milyen konkrét lépéseket kell megtenni a finanszírozás 

igényléséhez; hangsúlyozza, hogy az ESBA mibenlétével, az általa kínált egyedi 

termékekkel és szolgáltatásokkal, továbbá a beruházási platformok és a nemzeti 

fejlesztési bankok szerepével kapcsolatos ismeretterjesztés érdekében további 
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erőfeszítésekre van szükség, beleértve az adott uniós nyelven biztosított célzott 

technikai segítségnyújtást azokban a tagállamokban, amelyek eddig kevésbé vették 

igénybe az ESBA-t; 

55. kéri, hogy fordítsanak le minden tájékoztató vagy a finanszírozási eljárás részét képező 

anyagot mindegyik tagállam nyelvére, hogy megkönnyítsék a helyi szintű tájékozódást 

és hozzáférést; 

56. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a közvetlenül a pénzügyi közvetítők – akik ezzel 

uniós finanszírozás elosztásáért válnak felelőssé – számára nyújtott támogatás olyan 

helyzeteket eredményezhet, amelyekben a végső kedvezményezett nem tud arról, hogy 

az ESBA finanszírozásában részesül, és kéri az ESBA láthatóságának javítását célzó 

megoldások megtalálását; felhív ezért arra, hogy az EBB az ESBA-szerződésekben 

szerepeltessen külön szakaszt, amelyből kiderül a projektgazda számára, hogy a kapott 

finanszírozás mögött az ESBA/EU költségvetése áll; 

Kiterjesztés  

57. elismeri, hogy az ESBA önmagában – és kis léptékben – valószínűleg nem lesz képes az 

európai beruházási hiány felszámolására, mégis központi pillére az uniós beruházási 

tervnek, és jelzi, hogy az EU kezelni kívánja e problémát; további javaslatokat kér az 

európai beruházások tartós ösztönzésének mikéntjéről; 

° 

° ° 

58. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, az 

Európai Beruházási Banknak, valamint a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak. 
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VÉLEMÉNY AZ IPARI, KUTATÁSI ÉS ENERGIAÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (*) 

a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére 

az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtásáról 

(2016/2064(INI)) 

A vélemény előadója (*): Marian-Jean Marinescu 

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke 

 

JAVASLATOK 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot és a 

Gazdasági és Monetáris Bizottságot, mint illetékes bizottságokat, hogy állásfoglalásra 

irányuló indítványukba foglalják bele a következő javaslatokat: 

1. üdvözli az ESBA gyors végrehajtását és az ESBA által az EBB és az EBA által 

jóváhagyott műveletekre várhatóan mozgósítandó beruházásokat, amelyek összege több 

mint 160 milliárd EUR, és a 2018-ig mozgósítandó teljes beruházási célkitűzés több mint 

50%-a; emlékeztet azonban arra, hogy az aláírások és kifizetések közötti különbséget 

figyelembe kell venni; megjegyzi továbbá, hogy az ESBA által várhatóan mozgósítandó 

teljes beruházás csupán mintegy 60%-a származik magánfinanszírozási forrásokból, a 

többi az EBB-től származik (átlagosan 20-25%), valamint a Nemzeti Fejlesztési 

Bankoktól, állami hatóságoktól, uniós alapokból (esb-alapok, CEF) származó 

forráskombináció; 

2. emlékeztet arra, hogy a rendelkezésre álló valamennyi információ az ESBA befektetés 

várható mozgósítását mutatja ám hangsúlyozza, hogy a döntéshozók számára 

kulcsfontosságú annak a volumennek az ismerete, amelyet már átutaltak az cégekhez; 

véleménye szerint az ESBA teljesítményének felmérése során a kifizetett magánbefektetés 

százalékának kiszámítása kulcsfontosságú; véleménye szerint nagyon fontos lenne az 

EBB és a Bizottság által nyújtott adatok átláthatósága, valamint a kifizetett összeg 

közzététele; 

3. megjegyzi, hogy továbbra is beruházási hiány tapasztalható az EU-ban, elismeri továbbá, 

hogy az ESBA segíthet annak megszüntetésében; hangsúlyozza azonban, hogy az ESBA 

által kitűzött cél olyan fenntartható projektek támogatása, amelyek fellendítik a 

reálgazdaságot és az európai polgárok számára hosszú távú környezeti és társadalmi 

előnyökkel járnak, biztosítva egyúttal a minőséget és az addicionalitást, sokkal inkább, 

mint a tőkeáttételi hatás vagy a beruházási sebesség és volumen maximalizálását; 
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4 sajnálja, hogy valós időben nem közölnek információt a felhasznált garancia 

mennyiségéről; megjegyzi, hogy számos értékelés szerint a tőkeáttétel nagysága 14,1; kéri 

az EBB irányítóbizottságát, hogy hozza nyilvánosságra a valós idejű multiplikátort és 

alkalmazza az OECD számítási módszertanát; 

5. megjegyzi, hogy 2017. január 31-én a fő kedvezményezettek: abszolút értékben, 

Olaszország, Spanyolország, Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország (a 

teljes mozgósított beruházás 60%-a):  egy főre jutó érték alapján, Finnország, Írország, 

Észtország, Spanyolország, Olaszország: és GDP-arányosan (millió euróban számolva), 

Észtország, Bulgária, Spanyolország, Litvánia és Portugália; 

6. tudomásul veszi, hogy egy független értékelés szerint1 2016 júniusának végéig az EU-15-

ök részesültek az ESBA-támogatás több mint 90%-ában, míg a 13 új tagállam kevesebb 

mint 10%-ában; sajnálja, hogy eddig földrajzilag kiegyenlítetlen volt az ESBA-támogatás 

elosztása, és emlékeztet arra, hogy bármely három tagállam az ESBA infrastrukturális és 

innovációs keretéből nyújtott támogatás legfeljebb 45%-ában részesülhet; felhívja ezért az 

ESBA irányítóbizottságát, hogy folyamatosan kövesse nyomon és javítsa az ágazati és 

földrajzi eloszlást, előmozdítva a kiegyensúlyozottságot és növelve a termelékenységet és 

a fenntarthatóságot valamennyi tagállam gazdaságában; 

7. úgy véli, hogy az uniós támogatások pénzügyi eszközökkel való ötvözése hozzájárulhat az 

ESBA addicionalitásához;  megjegyzi, hogy az infrastrukturális és innovációs támogatási 

keret projektjeiből csupán tizenegy, a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó keret 

projektjeiből csupán kettő részesült az Európai Stratégiai Beruházási Alap és az európai 

strukturális és beruházási alapok közös támogatásában; javasolja a költségvetési rendelet 

és a salátarendelet felülvizsgálatának kellő időben történő elfogadását, ami lehetővé tenné 

a kombinált esb- és ESBA alapok egyszerűsítését a versengés és az átfedések elkerülése, 

illetve a komplementaritás biztosítása és további szinergiák létrejöttének elősegítése 

érdekében; 

8. megjegyzi, hogy a két kereten belül az ESBA finanszírozásából 30%-ban a kkv-k, 23%-

ban az energetikai ágazat (az energiahatékonyság csak 7%-ban) 21%-ban a kutatás-

fejlesztés és innováció ágazat és 10 %-ban a digitális ágazat részesültek; emlékeztet arra, 

hogy az addicionalitás kulcsfontosságú alapelv ahhoz, hogy egy projekt ESBA-

támogatásban részesüljön, sajnálja azonban, hogy nem áll rendelkezésre információ a 

finanszírozott projektek addicionalitásáról, valamint a részletes eredménytáblás 

értékelésről; emlékeztet arra, hogy az eredménytáblának hasznos döntéshozatali 

eszköznek kell lennie; kéri a projektek pontozási és értékelési rendszerének átláthatóságát, 

és kéri azok korai közzétételét azt követően, ha már elkészítették egy projekt értékelését; 

hangsúlyozza, hogy szükséges az addicionalitás feltételének való teljes megfelelés és a 

megfelelő átvilágítási eljárás elvégzése a támogatás odaítélését megelőzően; úgy véli 

továbbá, hogy javítani kell az ágazati diverzifikáción; 

9. hangsúlyozza, hogy az addicionalitás jelenlegi meghatározását felül kell vizsgálni, hogy 

egyértelműbb és hatékonyabb legyen; úgy véli, hogy az addicionalitást jobban fel lehetne 

mérni, ha az egyes ESBA-projektek kockázati profilját a befektetési bizottság 

                                                 
1 A beruházási terv EY általi független, 2016. évi értékelése: 

https://ec.europa.eu/commission/publications/independent-evaluation-investment-plan_en 
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rendelkezésre bocsátaná; emlékeztet arra, hogy a jelenlegi szabályozás lehetővé teszi az 

EBB különleges tevékenységeinek megfelelő minimumkockázatnál alacsonyabb szintű 

kockázattal járó projekteket; felhívja az EBB-t, hogy gondoskodjék a tényleges 

addicionalitásról, és úgy véli, hogy az ESBA-nak olyan projekteket kellene felkarolnia, 

amelyeket az EBB a projekt kockázatos jellege miatt máskülönben nem elfogadhatónak 

minősítene, továbbá az ESBA-támogatás nem vezethet projektek átcímkézéséhez, mint pl. 

az ESBA kiterjedt támogatása esetében az energetika, energiahatékonyság és megújuló 

energiára vonatkozó projektek számára, amelyeket az EBB szokásos beruházásainak 

megfelelő csökkenése kísért ezekben az ágazatokban; a döntéshozatal folyamatának 

áttekinthetővé tételére szólít fel, ami az által lenne elérhető, hogy az EBB által 

finanszírozott projektekhez kapcsolódó, összesített pénzügyi adatokat nyilvánosságra 

hozzák; 

10. hangsúlyozza, hogy növelni kell a hosszú távú projektekre – például a távközlési 

hálózatokra vagy az új és fejlettebb technológiákra jellemző viszonylag kockázatos 

projektekre – fordított erőforrások arányát; kiemeli, hogy a széles sávú és 5G-

infrastruktúrák, a kiberbiztonság, a hagyományos gazdaság digitalizálása, a 

mikroelektronika, a nagyteljesítményű számítástechnika terén megvalósuló beruházások 

tovább tudják csökkenteni a digitális szakadékot; 

11. sajnálattal állapítja meg, hogy annak ellenére, hogy az olyan ágazatokba eszközölt 

befektetések, mint az űrkutatás, illetve az emissziócsökkentési technológiák, meg kellene, 

hogy feleljenek az ESBA követelményeinek, eddig nagyon kis számú projekt 

finanszírozására került sor az ESBA hatókörében ezekben az ágazatokban, és az a 

véleménye, hogy az ESBA-t az ezen ágazatok által meghatározott korlátoknak 

megfelelően kellene alakítani; 

12. fontosnak tartja, hogy vegyék tekintetbe további kockázati tényezőként azon régió 

alacsony fejlettségi szintjét, amelyben megvalósul a projekt vagy ahonnan származik a 

kedvezményezett, tekintettel az európai stratégiai beruházási alapok azon céljára, hogy 

magas kockázatú projekteknek biztosítson forrásokat;  

13. hangsúlyozza, hogy az ESBA teljesítményének mind nemzeti, mind regionális szinten 

történő javítása érdekében fokozni kell az ESBA-t irányító EBB és a nemzeti és regionális 

fejlesztési bankok közötti együttműködést. 

14. megjegyzi azonban, hogy a nemzeti vagy regionális fejlesztési bankoknak vagy fejlesztési 

intézeteknek nem minden tagállamban sikerült megszilárdítaniuk a helyzetüket, és 

korlátozott földrajzi eloszlásuk további akadályokat gördít az ESBA földrajzi lefedettsége 

elé; úgy véli, hogy a regionális vagy nemzeti fejlesztési bankok vagy intézmények 

létrehozásának a tagállamok és az ESBA magas fokú prioritásának kellene lennie az olyan 

régiók elérése érdekében, ahol szükség van a támogatásra; felhívja az EBB-t és a 

Bizottságot annak biztosítására, hogy a nemzeti és regionális fejlesztési bankok az 

Európai Beruházási Tanácsadó Platform fő prioritásai között legyenek, és a tagállamok 

megkapják a szükséges szakismereteket és szakmai segítségnyújtást; felhívja a Bizottságot 

a nemzeti fejlesztési bankok létrehozásának ösztönzésére és támogatására azokban a 

régiókban, ahol egyelőre korlátozott a jelenlétük, a kis volumenű projektek ösztönzése és 

a regionális és ágazati diverzifikáció fejlesztése érdekében; 

15. arra kéri az Európai Beruházási Bankot, hogy ne engedje, hogy a hitel formájában nyújtott 



 

PE597.724v02-00 24/68 RR\1126510HU.docx 

HU 

források kamatlába a kedvezményezettek számára elrettentő elemmé és teherré váljon, 

tekintettel annak fontosságára, hogy a magas kockázatú projektek és területek jussanak 

pénzeszközökhöz; arra kéri az Európai Beruházási Bankot, hogy növelje az átláthatóságot 

az ESBA-projektekért uniós szinten felszámolt kamatlábakat és jutalékokat illetően és 

biztosítsa, hogy azok nem válnak a különböző kategóriájú kedvezményezetteket vagy 

régiókat megkülönböztető elemmé; 

16. hangsúlyozza az Európai Beruházási Tanácsadó Platform (EBTP) által az ESBA 

sikerében betöltött kulcsszerepet; kiemeli annak ígéretes indulását, ám sajnálattal állapítja 

meg, hogy eddig nem valósult meg a teljes körű működése; hangsúlyozza, hogy az EBTP 

számára legalább 20 000 000 EUR finanszírozás biztosítása szükséges évente költségei 

fedezésére és annak érdekében, hogy képes legyen műveletei és szolgáltatásai végzésére, 

továbbá azok intenzívebbé tételére,  hangsúlyozza továbbá a munkaerőhiány haladéktalan 

megoldásának jelentőségét annak érdekében, hogy az EBTP el tudja látni valamennyi 

feladatát és teljesíteni tudja kötelezettségeit;  

17. felhívja az EBTP-t, hogy fokozza jelenlétét azokban az országokban, amelyek 

nehézségekkel néztek szembe az ESBA felhasználása terén, valamint ott, ahol hiányzik az 

igazgatási kapacitás ahhoz, hogy életképes projekteket nyújtsanak be, különösen a 

kohéziós országokban; felhívja továbbá az EBTP-t, hogy nyújtson konkrét tanácsot annak 

érdekében, hogy támogasson egyes projekteket ott, ahol nagyfokú a kockázatkerülés, vagy 

a kockázat megoszlik a befektetők között (mint például a határokon átívelő/nemzetközi 

projektek, valamint a hosszú távú infrastrukturális/bevételt generáló projektek esetében); 

18. felhívja az EBTP-t, hogy működjön együtt a megfelelő nemzeti intézményekkel a 

kiegyensúlyozottabb földrajzi és ágazati lefedettség elérése érdekében; hangsúlyozza az 

EBTP fontos felelősségi körét azzal kapcsolatban, hogy az ESBA helyi szinten is 

megjelenjen, valamint annak egyablakos ügyintézőhelyként betöltött szerepét szakmai és 

pénzügyi tanácsadás tekintetében a projektek kiválasztása, előkészítése és fejlesztése 

érdekében, valamint annak küldetését a kisléptékű projektek  proaktív jellegű összevonása 

és befektetési platformok létrehozása terén; hangsúlyozza, hogy ezeket a feladatokat még 

nem látják el teljes mértékben, és azokat intenzívebbé kell tenni a következő időszak 

folyamán; 

19. megállapítja, hogy több időre van szükségük ahhoz, hogy a beruházási platformok 

működőképesek legyenek; hangsúlyozza azok szerepét számos olyan kis projekt 

összefogásában, amely ugyanazt a témát érinti, illetve a határon átnyúló projektek 

egybefogása és elősegítése terén; 

20. emlékeztet arra, hogy az ESBA céljainak egyike az volt, hogy a kis léptékű, innovatív és 

kockázatos projekteket ösztönözzék, többek között azáltal, hogy azokat csoportokba 

rendezik, esetleg befektetési platformok létrehozása által olyan nagy klaszterekké, 

amelyek közelebb vannak a befektetésre kész állapothoz; felhívja a Tanácsadó Platformot, 

hogy mérlegelje decentralizált regionális klaszterek létrehozását egy adott ágazat vagy 

régió sajátosságaihoz való megfelelőbb alkalmazkodás érdekében, mint pl. az 

energiahatékonyság kérdése Délkelet-Európában; 

21. felhívja az EBB-t, hogy erősítse tanácsadói kapacitását, és a Bizottságot, hogy fokozza a 

kommunikációra és népszerűsítésre irányuló tevékenységét, az ESBA igénybevételének 

növelése érdekében minden tagállamban és régióban; sajnálattal állapítja meg, hogy 
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számos érdekelt fél továbbra sem tud az ESBA-ról, annak lehetőségeiről vagy azokról a 

módokról, ahogyan az ESBA-támogatásáért pályázni lehet; megjegyzi továbbá, hogy 

egyes kedvezményezettek, amelyek már ténylegesen élvezték az ESBA támogatását, nem 

tudtak erről, mivel nem működött áttekinthetően a pénzügyi közvetítő, és elmulasztott 

tájékoztatást nyújtani az ESBA-támogatásról; úgy véli, hogy mind az ESBA-támogatás 

rendelkezésre állásával kapcsolatos tudatosság hiánya, mind az azzal kapcsolatos 

ismeretek hiánya, hogy az ESBA-támogatás előnyeit ténylegesen élvezik, elszalasztott 

lehetőségek az EU számára; hangsúlyozza, hogy megfelelőbb kommunikációra és 

szemléletformálási kampányra van szükség; 

22. kéri, hogy fordítsanak le minden tájékoztató vagy a finanszírozási eljárás részét képező 

anyagot mindegyik tagállam nyelvére, hogy megkönnyítsék a helyi szintű tájékozódást és 

hozzáférést; 

23 elítéli, hogy az ESBA miatt számos költségvetési sor összegét csökkentették a 2015–

2020-as időszakban, ami negatív hatással jár több programra, köztük a Horizont 2020 

programra és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre; úgy véli, hogy a többéves 

pénzügyi keret felülvizsgálata során kezelni kell ezt a költségvetési deficitet, és az ESBA-t 

a már jóváhagyott uniós programoktól független forrásból kellene finanszírozni; felkéri a 

Bizottságot arra, hogy teljes körű visszafizetési ütemtervet biztosítson ebben a tekintetben, 

kezdve a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatával; 

24. ismételten kifejti annak fontosságát, hogy az ESBA kiterjesztésének (ESBA II) 

finanszírozására szolgáló pénzügyi eszközökre összpontosítsanak; úgy véli, hogy az 

ESBA révén történő finanszírozás nem helyettesítheti az olyan uniós finanszírozási 

forrásokból származó támogatást, mint az esb-alapok, a CEF és a Horizont 2020; felhívja 

a Bizottságot, hogy határozzon meg alternatív finanszírozási forrásokat az ESBA bármely 

jövőbeni bővítésére,   

25. hangsúlyozza az átláthatóság szükségességét az eredménytábla alkalmazása során az 

ESBA-műveletek kiválasztásánál, különösen az addicionalitásra és az uniós garancia 

biztosításának okaira vonatkozó döntéshozatali folyamattal kapcsolatos hozzáférhető, 

pontos és naprakész információ szükségességét; felkéri az EBB-t, hogy tegye közzé  a 

Beruházási Projektek Európai Portálján (EIPP) a megvalósított műveletekről készült 

hatásvizsgálatok eredményeivel kapcsolatos összes információt, továbbá ismertesse 

minden egyes finanszírozott projekt hozzáadott értékét és addicionalitását; hasonlóképpen 

az EBB-nek közzé kell tennie a minden egyes finanszírozott projektre vonatkozó lebontott 

statisztikai adatokat, ideértve az ESBA keretén belül, pénzügyi közvetítők révén 

megvalósított hitelfolyósítási műveleteket, minden egyes projekt előzetes és utólagos 

értékelését, ismertetve a használt mutatókat, a kiválasztási kritériumokat és az elvégzett 

értékeléseket; végül úgy véli, közzé kell tenni a közvetlenül vagy közvetve az ESBA 

révén létrehozott munkahelyekre vonatkozó objektív adatokat; arra sürgeti a Bizottságot, 

hogy növelje a Beruházási Projektek Európai Portáljának potenciálját és láthatóságát;  

26. úgy véli, hogy tanácsos lett volna az eredeti ESBA rendelet alaposabb elemzése további 

értékelése az ESBA működésének javasolt meghosszabbítását megelőzően; elvárja, hogy 

e jelentés következtetéseit, különösen a regionális diverzifikációt, az ágazati 

diverzifikációt, addicionalitást, továbbá az irányító bizottság és befektetési bizottság 

kiválasztási eljárásának átláthatóságát illetően, kellőképpen tekintetbe vegyék az ESBA 
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működésének meghosszabbítására vonatkozó rendelet végső formájának kidolgozása 

során. 
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(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke 

 

 

JAVASLATOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot és a 

Gazdasági és Monetáris Bizottságot, mint illetékes bizottságokat, hogy állásfoglalásra 

irányuló indítványukba foglalják bele a következő javaslatokat: 

1. felkéri a Bizottságot, hogy a Parlament jelen végrehajtási jelentésben szereplő 

megjegyzéseit vegye figyelembe, amikor felméri és megszövegezi az új jogalkotási 

javaslatot; 

2. üdvözli az ESBA-testületek létrehozását, valamint az ezek irányítási struktúrája tagjainak 

kiválasztására irányuló átlátható eljárást; felhívja azonban az ESBA-testületeket, hogy 

rendszeresen, részletesen és átláthatóbb módon tájékoztassák a Parlamentet, a Tanácsot és 

a nyilvánosságot az ESBA-projektekről; javasolja, hogy az Európai Beruházási Tanácsadó 

Platform (EBTP) nyújtson több információt többek között a kkv-knak és a 

mikrovállalkozásoknak; 

3. üdvözli az ESBA irányítóbizottsága által 2015 decemberében jóváhagyott stratégiai 

iránymutatást, amely többek között indikatív határértékeket tartalmaz a földrajzi 

koncentrációra nézve; megállapítja, hogy az ESBA kedvezményezettjeinek földrajzi 

eloszlása egyenetlen; megállapítja, hogy működésének első éve során a teljes beruházás 

92%-a az EU-15 országaira koncentrálódott, miközben csak 8%-a jutott el az EU-13 

országaihoz, és a mai napig 10, elsősorban közép- és kelet-európai tagállam csak az ESBA 

kkv-kerete alapján végrehajtott műveletekből részesült; emlékeztet arra, hogy a GDP-

arányra vonatkozó kritérium fontos többek között a gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió biztosítása szempontjából, a projektek egyenletes eloszlásának biztosítása 
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érdekében, figyelembe véve az egyes országok teljes gazdasági tevékenységét, a 

beruházási szükségleteket és a foglalkoztatás szintjét; hangsúlyozza, hogy a tőke 

koncentrációja növeli a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket az Európai Unióban;  

4. emlékeztet arra, hogy a nagy kockázattal járó beruházásokat nem lehet kikényszeríteni, és 

többnyire nem is éri meg ilyen beruházásokat végrehajtani olyan környezetben, ahol 

alacsony a növekedési ráta és gyenge a kereslet; ezért arra szólít fel, hogy a 

kiegyensúlyozott földrajzi megoszlás mellett az ESBA-támogatás nyújtását szorosabban 

kapcsolják össze a gazdaság- és költségvetési politika sikeres fejlesztésével is; 

5. sajnálattal állapítja meg, hogy a kezdeti felfutási (ún. ramp-up) fázisban még nem voltak 

koncentráció-határértékek; emlékeztet arra, hogy a közlekedési ágazat járult hozzá a 

legnagyobb mértékben az ESBA alaphoz – 8 milliárd euróból 2,2 milliárd euróval, ami a 

teljes garanciaalap több mint 25%-át teszi ki; aggodalommal jegyzi meg, hogy a 

közlekedési ágazat az ESBA infrastrukturális és innovációs keretében igénybe vett, illetve 

rendelkezésre bocsátott beruházásoknak csak mintegy 13%-ában részesült, ami messze 

elmarad az egyes ágazatok számára megállapított 30%-os határértéktől; felhívja a 

beruházási bizottságot, hogy fordítson különös figyelmet a közlekedési ágazatbeli 

projektekre, mivel ezek képviselete a beruházási portfólióban még mindig nagyon gyenge, 

és a közlekedés jelentős szerepet játszik a gazdasági növekedésben és a fogyasztói 

biztonság szavatolásában; 

6. ösztönzi a Bizottságot, hogy vezessen be a fenntartható projektek kiválasztására 

vonatkozó szabályokat, és kapcsolja össze ezeket a fő uniós szakpolitikai célkitűzésekkel 

és célokkal, ilyen lehet például a nulla vagy alacsony károsanyag-kibocsátású mobilitás, 

vagy kapcsolja össze ezeket az olyan meglévő kezdeményezésekkel, mint például a vasúti 

közlekedéssel összekapcsolt transzeurópai kerékpárút-hálózatok, és más olyan 

kezdeményezésekkel, amelyek célja olyan regionális, határokon átnyúló vasúti 

kapcsolatok visszaállítása, amelyeket elhagytak vagy leszereltek1; 

7. emlékeztet arra, hogy a jóváhagyott és az elutasított műveletek eredménytáblájának 

értékelési eredményeit rendszeresen nyilvánosságra kell hozni, átlátható és hozzáférhető 

módon; 

8. kétségeinek ad hangot az elsők között kiválasztott néhány közlekedési projekt 

addicionalitásával kapcsolatban, mivel ezeket valószínűleg az ESBA nélkül is lehetett 

volna finanszírozni; 

9. elismeri, hogy az EBB-nek benyújtott infrastrukturális projektek gyakran a hagyományos 

EBB-műveletek keretébe tartoznak, mivel állami garanciával támogatott hatóságok 

nyújtják be őket, és ezért alacsonyabb kockázatot jelentenek; felhívja az EBB-t, hogy 

vizsgáljon meg további olyan paramétereket, amelyek az ilyen projekteket az ESBA 

vonatkozásában kiegészítő jellegűvé, illetve megfelelővé teszik, valamint hogy erősítse az 

ESBA-lehetőségek népszerűsítését a magánpartnerségek körében abból a célból, hogy 

ténylegesen megnőjön az e kezdeti ESBA-felhívás keretében kezelt projektek száma; 

10. kéri, hogy vegyék figyelembe az európai hozzáadott értéket a kiválasztási eljárás során, 

valamint hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap legyen összhangban az uniós 

                                                 
1 www.missing-rail-links.eu 
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szakpolitikai célokkal, különösen a határokon átnyúló projektek és az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszközben, valamint a közlekedés területére vonatkozó más kiemelt 

uniós kezdeményezésekben (mint például az ERTMS-ben és a SESAR-ban) előre 

meghatározott más projektek; hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni további uniós 

szakpolitikai prioritásokat is, mint például a nulla vagy alacsony károsanyag-kibocsátású 

intermodális mobilitást, a minőségi foglalkoztatást, az erőforrás-hatékonyságot, a 

fenntartható infrastruktúrákat, a kutatást és az innovációt, valamint a transzeurópai 

közlekedés, az energia- és a távközlési hálózatok közti szinergiákat; 

11. sürgeti, hogy a Bizottság összpontosítson az olyan projektekbe történő beruházásra, 

amelyek hozzájárulnak a külső költségek csökkentéséhez; 

12. úgy véli, hogy az uniós támogatások pénzügyi eszközökkel való ötvözése szintén 

biztosíthatja a szükséges addicionalitást, és mozgósítani fogja a befektetőket, hogy olyan 

projekteket nyújtsanak be, amelyeket egyébként nem biztos, hogy végrehajtottak volna; 

felkéri az EBB-t és a Bizottságot, hogy mozdítsa elő az uniós támogatások (a különböző 

uniós mechanizmusok, mint például a CEF, a Horizont 2020, az európai strukturális és 

beruházási alapok (esb-alapok)) ESBA-val való ötvözését annak érdekében, hogy javítsa 

az európai hozzáadott értéket biztosító infrastrukturális projektek pénzügyi profilját; 

13. megjegyzi, hogy a köz- és magánszféra partnerségén alapuló közlekedési infrastrukturális 

projekteknek általában „a felhasználó fizet” elvre kell épülniük, hogy kevesebb teher 

nehezedjen az állami költségvetésekre és az adófizetőkre az infrastruktúra megépítése és 

fenntartása kapcsán; hangsúlyozza, mennyire fontos a különféle típusú uniós 

finanszírozások összehangolása annak érdekében, hogy az uniós közlekedési szakpolitikai 

célkitűzések az egész Unióban teljesülnek, és hogy ne támogassák a PPP-típusú 

finanszírozásokat a strukturális alapok kárára; 

14. kiemeli az Európai Beruházási Tanácsadó Platform (EBTP) ígéretes kezdetét, és elismeri 

a beruházások eddigi ágazati és földrajzi koncentrációját; felhívja az EBTP-t, hogy 

fokozza átfogó teljesítményét és jelenlétét azokban az országokban, amelyekben az 

ESBA-nak nehézségei adódtak működésének megkezdése tekintetében, valamint ott, ahol 

hiányzik az igazgatási kapacitás ahhoz, hogy életképes projekteket nyújtsanak be, 

különösen a kohéziós országokban; felhívja továbbá az EBTP-t, hogy nyújtson konkrét 

tanácsot konkrét közlekedési projektek támogatása érdekében olyan esetekben, ahol 

nagyfokú a kockázatkerülés, vagy a kockázat megoszlik a befektetők között (mint például 

a határokon átívelő/nemzetközi projektek, valamint a hosszú távú/bevételt generáló 

infrastrukturális projektek esetében); 

15. úgy véli, hogy az ESBA teljesítményének és az európai hozzáadott értéknek mind 

nemzeti, mind regionális szinten történő javítása érdekében fokozni kell az ESBA-t 

irányító EBB és a nemzeti és regionális fejlesztési bankok, valamint a helyi hatóságok 

közötti együttműködést; 

16. aggodalommal állapítja meg, hogy az ESBA keretén belül megvalósítandó közlekedési 

projektek alacsony száma azt bizonyítja, hogy e szektor nehézségekkel küzd a 

nagyobbrészt vagy kizárólagosan a magánbefektetőktől származó finanszírozás 

megszerzésével kapcsolatban, még akkor is, ha a CEF révén befolyó pénzügyi támogatás 

csaknem teljesen kimerült, és 2020-ig nem áll rendelkezésre alternatív uniós 

finanszírozási megoldás; ezért kéri, hogy a következő pénzügyi keretben erősítsék meg a 



 

PE597.724v02-00 32/68 RR\1126510HU.docx 

HU 

CEF finanszírozását; 

17. sajnálatát fejezi ki egyrészt amiatt, hogy az ESBA kkv-keretén belül aláírt műveleteinek, 

valamint a kapcsolódó beruházásoknak a teljes összegére vonatkozóan nem áll 

rendelkezésre elegendő adat, különösen a közlekedési ellátási lánc tekintetében, a 

repüléstechnikában és a vasúti ágazatban, másrészt amiatt, hogy ez megnehezíti a 

projektek, eredmények, sikertörténetek és referenciaértékek ellenőrzését; kitart amellett, 

hogy a rendelkezésre álló adatok hiányát haladéktalanul orvosolni kell; felkéri a 

Bizottságot, hogy fordítson kiemelt figyelmet a kkv-k és a helyi, illetve regionális 

önkormányzatok fokozott támogatására; 

18. javasolja, hogy a Bizottság rendszeres jelentéseiben sorolja fel azokat a projekteket, 

amelyek számára előnyös a CEF által nyújtott támogatás ESBA-val való ötvözése; 

19. javasolja az ESBA által nyújtott finanszírozások láthatóságának javítását egy információs 

kampány és egy ESBA-logó kivitelezése révén Unió-szerte indított határozott fellépés 

segítségével. 



 

RR\1126510HU.docx 33/68 PE597.724v02-00 

 HU 
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18.11.2016 

VÉLEMÉNY A NEMZETKÖZI KERESKEDELMI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL 

a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére  

az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtásáról 

(2016/2064(INI)) 

A vélemény előadója: Emmanuel Maurel 

 

 

JAVASLATOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági és 

Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába 

foglalja bele az alábbi módosításokat: 

 

1. úgy véli, hogy mivel az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) kockázatos és 

innovatív projektek finanszírozására szolgál, eszközként szolgálhat az uniós növekedés és 

foglalkoztatás stimulálásához és egy erős, fenntartható és versenyképes ipar 

kialakításának támogatásához, amennyiben eredményes piacvédelmi eszközökkel együtt 

alkalmazzák; e tekintetben felszólít az ESBA szerepének fokozására a kohéziós 

menetrendben, az annak keretében végzett beruházások ágazati és földrajzi egyensúlyának 

javítása révén; úgy véli, hogy az ESBA más uniós eszközökkel (főként az európai 

strukturális és beruházási alapokkal) való összekapcsolása előtt álló akadályokat fel kell 

számolni, és az ESBÁ-ból támogatásra jogosult ágazatok körét ki kell bővíteni; 

2. emlékeztet, hogy Kína hozzá kíván járulni az ESBÁ-hoz, és hogy a Bizottság rámutatott, 

hogy azért semmiféle ellenszolgáltatást – például az irányítás területén – nem fognak 

nyújtani számára; hangsúlyozza, hogy Kína hozzájárulása nem köthető össze 

piacgazdasági státusza elismerésének kérdésével, és felhívja az EBB-t, hogy az alap 

kezelése során biztosítsa az átláthatóságot az állami, magán és harmadik felektől származó 

hozzájárulások eredete vonatkozásában, és szolgáljon konkrét adatokkal, többek között az 

egyes projektekre és külföldi befektetőkre vonatkozóan, valamint hangsúlyozza a 

Parlamentnek való, az ESBA-rendeletben rögzített jelentéstételi kötelezettséget; 

hangsúlyozza, hogy minden esetleges jövőbeli harmadik országbeli hozzájárulónak 

teljesítenie kell valamennyi uniós közbeszerzési, munkajogi és környezetvédelmi 

rendelkezést, és elvárja, hogy az ESBA projektfinanszírozási döntései során teljes 

mértékben tegyenek eleget az EBB projektjeire vonatkozó szociális és környezetvédelmi 

feltételeknek; 
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3. úgy véli, hogy az Uniónak a finanszírozás terén minél nagyobb diverzifikációra van 

szüksége és elsősorban a magánberuházásokat kell vonzania; 

4. megjegyzi, hogy a kkv-k jelentik az európai gazdaság gerincét, azonban csak 13%-uk 

aktív az Európai Unión kívül; úgy véli, hogy az ESBÁ-nak a COSME programmal 

szinergiában az európai kkv-k exporttevékenységét célzó konkrét projektek támogatása 

révén a kkv-k nemzetköziesedését kellene prioritásul kitűzni; megismétli arra irányuló 

felhívását, hogy javítsák a meglévő eszközöket, továbbá felszólít a Bizottság és az EBB 

közti, a rendelkezésre álló támogatásokról való jobb kommunikációra és az Európai 

Beruházási Tanácsadó Platform szerepének erősítésére, exporttámogatási szereppel 

felruházva azt; úgy véli, hogy a kkv-knak rendszeres kapcsolattartásra van szükségük e 

kérdések terén; 

5. üdvözli a Bizottság európai külső beruházási tervre (EEIP) vonatkozó kezdeményezését, 

amely arra irányul, hogy 44–88 milliárd eurónyi beruházást lehessen eszközölni Afrikában 

és a szomszédos országokban, ugyanakkor elismeri a magánberuházások szerepét a 

fejlesztési stratégiákban; hangsúlyozza, hogy rendszeresen értékelni kell ezeket az 

eszközöket, amelyeknek nem szabad már meglévő beruházásokat felváltaniuk, meg kell 

felelniük a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia elvének, valamint az 

addicionalitás elvének a többi eszköz vonatkozásában, és olyan projektekre kell 

irányulniuk, amelyek kockázatosak, strukturálók és lehetőség szerint kis méretűek, és az 

adott országok valódi igényeire irányulnak, kézzelfogható módon javítva a helyi lakosság 

életkörülményeit tisztességes munkahelyek helyben történő létrehozásával; és mindezzel 

hozzájárulva a migrációs válság enyhítéséhez; 

6. elvárja, hogy a külső beruházási terv esetében egyetlen befektető vagy fejlesztő se 

függhessen olyan személytől vagy társaságtól, amely a nem együttműködő adóügyi 

joghatóságok elkészítendő európai listáján szereplő országokban végez tevékenységet; 

7. úgy véli, hogy egy ilyen eszköznek tiszteletben kell tartania az Európai Unió külső 

fellépéseinek az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikkében és az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 208. cikkében rögzített elveit és céljait, és hogy a 

végrehajtási jelentésekben azok tiszteletben tartása és az elért eredmények együtt 

legyenek az európai külső beruházási terv hatékonysága értékelésének legfontosabb 

kritériumai; hangsúlyozza, hogy a jövőbeli európai külső beruházási tervnek ösztönöznie 

kell a magánberuházásokat Afrikában és a szomszédságpolitikában részt vevő 

országokban, hogy hozzájáruljon a migráció kiváltó okainak kezeléséhez, az ENSZ 

fenntartható fejlődési célkitűzéseihez és a párizsi klímaegyezmény végrehatásához; 

8. javasolja, hogy az európai külső beruházási terv vegyen részt a legkiszolgáltatottabb 

csoportoknak szóló mikrohitel-tevékenységek finanszírozásában; 

9. kiemeli, hogy az Európai Külügyi Szolgálat küldöttségei fontos szerepet játszhatnak a 

beruházók és a projektek célországai közötti kapcsolatfelvételében; kéri, hogy az Európai 

Parlamentet szorosan vonják be a külső beruházási terv végrehajtásának felügyeletébe a 

rendszeres bizottsági eredményjelentések alapján. 
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VÉLEMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL 

a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére 

az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtásáról 

(2016/2064(INI)) 

A vélemény előadója: Hannu Takkula 

 

 

JAVASLATOK 

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági és 

Monetáris Bizottságot, mint illetékes bizottságokat, hogy állásfoglalásra irányuló 

indítványukba foglalják bele a következő javaslatokat: 

A. mivel az európai beruházási terv egy olyan tágabb stratégia része, amelynek célja a köz- 

és magánberuházások terén megfigyelhető negatív trend megfordítása a reálgazdaságba 

becsatornázandó új és magán likvid pénzügyi eszközök mozgósításával a hosszú távú 

stratégiai és fenntartható beruházások támogatása érdekében Unió-szerte; mivel a 

beruházási terv három pilléren nyugszik: a beruházásfinanszírozás mozgósítása, a 

beruházás reálgazdaságba való eljuttatásának biztosítása és az uniós beruházási környezet 

javítása; mivel a földrajzi diverzifikálás érdekében alapvető, hogy az Unióban a 

beruházási környezet a beruházást gátló akadályok lebontásának köszönhetően javuljon; 

mivel az ESBA-t az Unióban tapasztalható beruházási hiány csökkentéséhez szükséges 

intézkedések kiegészítőjének és garancialapként való működéséből következően az új 

beruházások egyik ösztönzőjének kell tekinteni; 

B. mivel az ESBA-t eredetileg a piac különféle hiányosságainak és az optimálistól számos 

szabályozási nehézség miatt elmaradó beruházási helyzetek kiküszöbölése céljából hozták 

létre; 

C. mivel az ESBA fontos eszközként hozzájárul a gazdasági, szociális és területi kohézióhoz, 

valamint támogatja a munkalehetőségek bővülését, például a kkv-k erőteljes támogatása 

révén; 

D. mivel fontos, hogy az ESBA megfelelő mértékű hozzájárulást biztosítson a piaci 

szükségletekre való megfelelő válaszadáshoz és jelentős magántőke sikeres 

bevonzásához; 
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E. mivel az Európai Számvevőszék közzétett véleménye kimondja, hogy „az Európai 

Bizottság által a »Juncker-terv« középpontjában álló beruházási alap kibővítésére és 

meghosszabbítására készített tervek még túl koraiak és kevés bizonyíték támasztja alá 

azok indokoltságát”; mivel a Számvevőszék ezenkívül rámutatott arra, hogy „a javaslatot 

átfogó hatásvizsgálat nélkül terjesztették elő”, és aggályosnak tartotta „az ESBA 

meghosszabbítását egy független értékelés eredményéhez kötő rendelkezés 

megszüntetését”; 

F. mivel a Számvevőszék felhívta a figyelmet arra is, hogy „fennáll a multiplikátor hatás 

túlbecslésének a kockázata is”, és leszögezte, hogy olyan elvárt célokról és eredményekről 

van szó, amelyeket nem erősítenek meg konkrét, pontos, egyértelmű és közvetlen adatok; 

1. megállapítja, hogy az ESBA célja összesen 315 milliárd EUR mozgósítása 2018-ig az 

EBB-n keresztül az EU költségvetéséből származó támogatással plusz beruházásokra és új 

projektekre a reálgazdaságban; emlékeztet arra, hogy az ESBA a piacalapú 

magánberuházások ösztönzésére szolgáló eszköz; 

2. tudomásul veszi az EBB 2016 szeptemberében közzétett, az Európai Stratégiai Beruházási 

Alap (ESBA) működéséről szóló értékelését; üdvözli az ESBA keretében a kkv-khoz 

folyósított pozitív befektetéseket, és megjegyzi, hogy már 2016 júniusában sikerült elérni 

a kkv-k finanszírozására vonatkozó célkitűzés 58%-át; üdvözli a Számvevőszék 2/2016. 

számú véleményét az ESBA kiterjesztésére vonatkozó bizottsági javaslatról 

(COM(2016)0597), valamint az uniós garancia igénybevételéről és a garanciaalap 

működéséről készített értékelést (SWD(2016)0297); 

3. emlékeztet arra, hogy az ESBA keretében támogatott projekteknek meg kell felelniük az 

addicionalitásra vonatkozó kritériumoknak, és hogy az értékelés megalapozottságát 

dokumentumokkal kell alátámasztani; sajnálja, hogy a jóváhagyott műveletek 

eredménytábláit nem hozzák nyilvánosságra; emlékeztet arra, hogy ez az 

elszámoltathatóság és az átláthatóság szempontjából egyaránt problematikus; 

hangsúlyozza, hogy nagyobb átláthatóságra és ismertségre van szükség a főbb ESBA-

projektek kritériumaival kapcsolatban annak érdekében, hogy növekedjék a piacok 

bizalma és a vonzerő az ESBA mint hatékony finanszírozási eszköz vonatkozásában; 

4. emlékeztet rá, hogy – az EBB egyéb, szokásos finanszírozási eszközeitől eltérően – az EU 

költségvetéséből támogatott ESBA célja az egyedi, ténylegesen hozzáadott értéket jelentő, 

innovatív és kockázatvállaló profilt felmutató projektek felkutatása új magánszférabeli 

partnerekkel együtt, továbbá annak felmutatása, hogy az ESBA képes csúcstechnológiát 

alkalmazó vállalkozások és jövőorientált ágazatok finanszírozására, és ezt a finanszírozási 

program központi elemeként kell kezelni; 

5. megállapítja, hogy az ESBA elindításának következtében az EBB profilja és üzleti 

modellje a folyamatok, valamint az aláírások és szerződések tekintetében gyors változáson 

ment keresztül; 

6. véleménye szerint a beruházási szükségletek megfelelő kielégítése és az országok és 

ágazatok szükségleteinek jobb kezelése érdekében megfelelő volna nemzeti szintű 

előzetes elemzés elvégzése a piaci és beruházási hiányosságok lehetséges okainak 

feltárása céljából az ESBA hatálya alá eső ágazatokban és tevékenységi típusok szerint; 
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7. hangsúlyozza, hogy kiválasztott projektek végrehajtása során kulcsfontosságú a határokon 

átívelő európai hozzáadott értéket figyelembe venni és javítani, valamint megvizsgálni, 

hogy mennyiben járulnak hozzá ténylegesen az EU meglévő közös politikai és gazdasági 

céljaihoz; 

8. megállapítja, hogy a projektek földrajzi eloszlása mindeddig egyenlőtlen volt; emlékeztet 

rá, hogy a kohéziós és fenntarthatósági célkitűzés érdekében az ESBA műveleteinek 

végrehajtása során kívánatos a kiegyensúlyozottabb földrajzi eloszlás, a figyelmet az alap 

teljesítményének javítása és elsődleges céljainak megerősítése érdekében elsősorban a 

megvalósíthatóságra, a gyakorlati szempontokra és a pénzügyi kritériumokra fordítva; 

emlékeztet arra, hogy az ESBA mint piacalapú eszköz önmagában nem képes megoldani a 

beruházási hiány problémáját az Unióban;  

9. nyomatékosan felszólítja az ESBA irányítóbizottságát és a beruházási bizottságot annak 

biztosítására, hogy a projektek finanszírozása ne összpontosuljon azokra a piacokra vagy 

beruházásokra, amelyek esetében kevésbé nyilvánvaló, hogy szükség van rá; 

10. emlékeztet arra, hogy az infrastrukturális és innovációs keret (IIW) 2016 júniusáig a 

célérték mindössze 9%-át érte el; arra buzdít, hogy fokozódjon az információcsere arról, 

hogy milyen lehetőségeket kínál az ESBA a kockázatosabb innovációk számára; 

11. kéri az EBB-t, hogy a lehető legnagyobb mértékben javítsa a földrajzi eloszlást és nyissa 

meg az ESBA-portfolióban koncentrált ágazatokat – konkrétan az infrastrukturális és 

innovációs keretet (IIW) és a kis- és középvállalkozási keretet (SMEW) illetően – a 

projekttervezéshez kapcsolódó tanácsadói képességének bővítése révén a tagállamokban, 

valamint az Európai Beruházási Tanácsadó Platformon keresztül nyújtott technikai 

támogatással, beleértve – indokolt esetben – a költségvetés növelésének lehetőségét is; 

12. felhívja az EBB-t a pályázati folyamat egyszerűsítésére és hangsúlyozza, hogy növelni 

kell az ESBA láthatóságát, ismertségét és az iránta való érdeklődést, különösen a 

tagállamok kis- és középvállalatai körében; 

13. felkéri az EBB-t arra is, hogy fontolja meg az ESBA-finanszírozásra kiválasztható 

ágazatok körének bővítését (például kiterjesztését a környezetvédelemre, a biogazdaságra 

vagy a szociális infrastruktúrára), illetve azt, hogy jobban hozzáigazítja a projektek típusát 

és méretét a tagállami piacok szükségleteihez; 

14. véleménye szerint megfelelő ismertetőre vagy stratégiai iránymutatásra lenne szükség a 

helyi és regionális szereplők számára, különös tekintettel az ESBA célkitűzéseire, 

valamint a többi uniós vagy EBB-alapokhoz képest elfoglalt pozícióra és esetleges 

kombinálási lehetőségre; rámutat, hogy az ESBA-t nem szabad csupán egy további 

kiegészítő pénzügyi forrásnak tekinteni, és hogy kellő figyelmet kell fordítani arra, hogy 

elkerülhető legyen a kettős célkövetés vagy a kettős finanszírozás; 

15. felhívja az EBB-t, hogy a kiválasztási folyamat során körültekintően mérlegelje a 

tényleges addicionalitást és az újdonságból eredő dinamikát, valamint a multiplikátorhatás 

kiterjedését, amely projektről projektre változhat, különösen azokon a területeken, ahol az 

EBB vagy az EBA még nincs jelen, piaci rendellenesség vagy az optimális szintet nem 

elérő beruházási helyzetek esetén;  
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16. üdvözli az EBB különleges műveleteinek mennyiségi növekedését, amely az ESBA első 

másfél évének az eredménye, és ami az EBB óvatos kockázatkezelési kultúrájának és 

hitelnyújtási politikájának fejlődését tükrözi; 

17. véleménye szerint az EBB ESBA révén megvalósuló különleges műveleteit más EBB-, 

EBA- vagy uniós pénzügyi eszközökhöz képest az addicionalitás hordozóinak kell 

tekinteni a piaci rendellenességek vagy az optimális szintet nem elérő beruházási 

helyzetek jobb kezelése végett; 

18. úgy véli, hogy az eszközök mobilizálása az egyes projektek méretétől, összetettségétől és 

a jelentős ágazati kihívások és a végső kedvezményezettek elvárásai közötti korrelációtól 

függ a szűkös állami finanszírozás viszonyai közepette; véleménye szerint bármiféle 

átlagosan feltételezett tőkeáttételi hatás csak a beruházási ciklus végén mérhető le, 

figyelembe véve az ágazat sajátosságait is; javasolja, hogy az ESBA „sokszorosító 

módszertanát” igazítsák a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 

által ajánlott módszertanhoz, figyelembe véve azokat a beruházási projekteket, amelyek 

esetében befektetők már elkötelezték magukat, vagy pedig olyan nemzeti programok 

részét képezik, amelyeket már az ESBA létrehozását megelőzően elindítottak vagy 

bejelentettek; 

19. felhívja az EBB-t, hogy adjon további információt a műveletenkénti tőkeáttételi hatásról, 

ne pedig csupán átlagok alapján, bemutatva a bevont magántőke nagyságát is; úgy véli 

ezenkívül, hogy a műveletek hatékonyságát a pénzügyi eszközök potenciáljának alapján 

kell értékelni, figyelembe véve az elérhető számszerűsíthető eredményeket is; 

20. hangsúlyozza, hogy nem szabad olyan projekteket finanszírozni, amelyek ESBA-

támogatás nélkül is finanszírozhatók lehettek volna, ugyanis ez az eljárás szűkítené a 

valóban ESBA-támogatásra szoruló projektek pénzügyi feltételeit; felhívja ezért az EBB-t 

és különösen az ESBA beruházási bizottságát, hogy fordítson különös figyelmet az 

addicionalitásra mint alapelvre, annak megértésére, értelmezésére és végrehajtására annak 

érdekében, hogy elkerülhető legyen további méltánytalan piaci változások kialakulása; 

21. megjegyzi, hogy az addicionalitás mérése komoly kihívást jelenthet, így a projektek 

finanszírozásra történő kiválasztása során más követelményeket, például az innovatív 

jelleget is hangsúlyosan figyelembe kell venni; 

22. kéri, hogy adjanak teljes körű és mérvadó kvalitatív adatokat az ESBA meghatározott 

célkitűzéseinek végrehajtásával kapcsolatos irányítási tevékenységről, bemutatva 

tényleges addicionalitásukat és hatásukat, mérőszámokkal összehasonlítva, figyelemmel 

az ESBA 2017 utáni kiterjesztésére; 

23. véleménye szerint megfelelő kvalitatív adatokat kell szolgáltatni minden egyes, az ESBA 

garanciáját bíró projekt irányításáról, a nyomon követést vagy az addicionalitást ismertető 

olyan mérőszámokra alapozva, amelyek révén értékelhető a hozzáadott érték, a 

hatékonyság és az uniós politikákhoz való hozzájárulás mértéke; kéri az EBB-t, hogy 

jelentésébe foglalja bele a műveletek minőségének, kockázati kitettségének és irányítási 

költségeinek értékelését is; 

24. véleménye szerint a magánszektorból érkező tőke mobilizálása érdekében az EBB a 

beruházókat mentesítse a potenciális projektek bizonyos kockázataitól; felkéri az EBB-t, 
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hogy növelje az ESBA vonzerejét és láthatóságát a beruházási iránymutatásokban és a 

finanszírozandó projektekben, továbbfejlesztve és hatékonyabbá téve tájékoztatási 

tevékenységét a potenciális magánbefektetők és projektgazdák körében mind helyi, mind 

regionális szinten; 

25. hangsúlyozza, hogy az elszámoltathatóság érdekében a beruházási bizottság egy 

eredménytábla alapján dolgozza ki a beruházások rendszeres eredményalapú értékelését, 

hogy azonosítani lehessen a tényleges makroökonómiai hatás vagy a növekedéshez és a 

munkahelyteremtéshez való hozzájárulásuk szempontjából jól célzott projekteket, és hogy 

át lehessen tekinteni addicionalitásukat és hozzáadott értéküket, valamint az uniós 

politikákkal vagy a klasszikus EBB-tevékenységekkel való összhangjukat;  

26. kéri, hogy az EBB szolgáltasson teljes körű adatokat az ESBA garanciájával bíró 

projektek eredményességéről az ESBA eredménytáblája és a különböző alkalmazható 

kritériumok és súlyozások alapján, többek között az ESBA célkitűzéseihez való 

hozzájárulásukról, az addicionalitásról, a technikai és gazdasági életképességről és a 

magánberuházás maximalizálására vonatkozóan; 

27. nyomatékosan felszólít a műveletek kiválasztási folyamatának átláthatóbbá tételére, a 

mutatókat használó eredménytábla alapján az aláírt projektekre vonatkozó valamennyi 

műveleti információ nyilvánosságra hozatalára, valamint a műveletek 

elszámoltathatóságának biztosítására; úgy véli ezenkívül, hogy a projektek értékelése 

során erősíteni és megfelelően dokumentálni kell a helyi és regionális hatóságokkal való 

konzultációt; 

28. kéri az irányítás rendszerének egyszerűsítését a Bizottság és az EBB felelősségének jobb 

meghatározhatósága, a függetlenség garantálása és a döntéshozatali folyamatban 

résztvevő különböző felek – így az ESBA beruházási bizottságának tagjai – 

összeférhetetlenségének elkerülése érdekében, valamint elszámoltathatósági célokból 

meghatározva, hogy ki viseli a felelősséget az EU költségvetési és jogalkotó hatóságaival 

szemben az ESBA teljesítményéért és kockázatkezeléséért; 

29. hangsúlyozza, hogy szükség van az átláthatóság és az adózási szabályok megerősítésére és 

továbbfejlesztésére, különösen az adóelkerülés elleni küzdelmet szolgáló intézkedések 

terén; 

30. megismétli, hogy a Parlamentnek kulcsszerepe van az ESBA hozzáadott értékének és 

addicionalitásának a nyomon követésében. 

31. ismételten felhívja a figyelmet az Európai Számvevőszéknek az ESBA-rendelet 20. 

cikkében előírt ellenőrzési szerepére; üdvözli a Számvevőszék 2/2016. számú véleményét 

„Az ESBA: korai javaslat a meghosszabbításra és a kibővítésre” címmel; aggodalommal 

veszi tudomásul a Számvevőszék észrevételét, amely szerint kevés bizonyíték van az 

uniós garancia van javasolt növelésének indokolt voltára; emlékeztet arra, hogy a 

Számvevőszéknek az EUMSZ 287. cikkében rögzített ellenőrzési jogát maradéktalanul 

tiszteletben kell tartani; 

32. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ESBA kibővítésére vonatkozó javaslatot nem kísérte 

sem hatásvizsgálat (amint azt a minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatás 

előirányozza), sem előzetes értékelés (amint azt a költségvetési rendelet kiadási 
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programokra és pénzügyi eszközökre vonatkozó 30. és 140. cikke előírja); üdvözli a 

Bizottságnak az ESBA időtartamának meghosszabbítására irányuló javaslatát 

(COM(2016)0597); üdvözli az ESBA-rendelet tekintetében indítványozott javításokat; 

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a javaslatot nem kísérte hatásvizsgálat, és nem tartja 

tiszteletben a minőségi jogalkotásra vonatkozó elveket; emlékeztet arra, hogy a 2020 utáni 

időszakra történő lehetséges kiterjesztés céljából még azelőtt hatásvizsgálatot kell 

végezni, hogy a javaslatot a Parlament és a Tanács elé terjesztenék; 

33. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ESBA-t kivételnek tekintették a költségvetési rendelet 

hatálya alól annak ellenére, hogy a garanciaalap finanszírozásának zömét az uniós 

költségvetésből bocsátják rendelkezésre, és hogy az EBB-nek nyújtott költségvetési 

garancia jelentős függő kötelezettséget ró az Európai Unió költségvetésére; 

34. megjegyzi, hogy az ESBA kockázati hatását eltúlozzák; egyetért a Számvevőszék 

észrevételével, amely szerint a garanciaalap uniós költségvetéséből történő 

finanszírozásának hatása alacsonyabb mértékű volna, ha a Bizottság az ESBA-ra 

vonatkozó eredeti javaslatában ugyanezeket a feltevéseket tette volna magáévá; 

35. kéri az állami támogatásra vonatkozó szabályok alkalmazásának tisztázását a strukturális 

alapok és az ESBA finanszírozási eszközeit kombináló projektek esetében. 
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VÉLEMÉNY A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL 

a Költségvetési Bizottság és a  

Gazdasági és Monetáris Bizottság részére 

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtása 

(2016/2064(INI)) 

A vélemény előadója: Romana Tomc 

 

 

JAVASLATOK 

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági és 

Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába 

foglalja bele az alábbi módosításokat: 

1. úgy véli, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) keretében finanszírozott 

projektek fő célja a fenntartható növekedés és egy minőségi munkahelyeket kínáló európai 

munkaerőpiac megteremtése, ezáltal pedig az uniós polgárok jólétének növelése, valamint 

a társadalmi kohézió és befogadás megerősítése kell, hogy legyen; üdvözli ezért, hogy az 

alap már hozzájárult ahhoz, hogy a vállalkozások könnyebben finanszírozáshoz jussanak; 

2. emlékeztet rá, hogy az ESBA célja a jelenlegi hiányok pótlása és az optimálistól elmaradó 

beruházási helyzet javítása az Unióban közpénzek felhasználásával a 

kockázatfinanszírozás hozzáférhetőségének javítása érdekében, valamint a magántőke 

mozgósítása és annak biztosítása érdekében, hogy a beruházások eljussanak a 

reálgazdasághoz; meggyőződése, hogy az ESBA keretében finanszírozott projekteknek 

hosszú távú, innovációvezérelt, fenntartható és inkluzív növekedést kell teremteniük, 

ösztönözniük kell a munkahelyteremtést, többek közt Európa azon területein, ahol a 

munkanélküliség magas és problematikus, továbbá az Európa jövőjét meghatározó 

alapvető ágazatokba kell beruházniuk, nevezetesen a szociális és humántőke, az európai 

infrastruktúrák és iparágak révén; hangsúlyozza, hogy az ESBA által támogatott 

projekteknek az addicionalitás elvén kell alapulniuk, vagyis azokat nem lehetne az ESBA 

támogatása nélkül kivitelezni; támogatja az EBB értékelését, amely az addicionalitás jobb 

meghatározását kéri; 

3. megjegyzi, hogy az ESBA már sikeresen működik, egyes tagállamokban már vannak 

kézzel fogható eredmények, ezért pozitív eszközként szolgál a beruházási hiány 

áthidalásában és a munkanélküliség leküzdésében Európában, összehangolt fellépés révén; 
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4. meggyőződése, hogy az ESBA fontos lépés lehet annak alátámasztásához, hogy az uniós 

költségvetés innovatívabb felhasználása nagyobb hatékonyságot eredményez, az uniós 

költségvetési forrásokat a reálgazdasági beruházások ösztönzésére fordítva; hangsúlyozza, 

hogy túl korai még általános hatékonyságára vonatkozóan következtetéseket levonni az 

Európai Számvevőszék szerint; 

5. mély aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az ESBA beruházások többsége az EU 5 

legerősebb gazdaságában koncentrálódik, így további különbségeket generálva; sajnálja, 

hogy több tagállamban továbbra sincsen egyetlen aláírt vagy jóváhagyott ESBA projekt 

sem; 

6. hangsúlyozza, hogy az ESBA-t válságtervnek kell tekinteni, és arra ösztönzi az EBB-t, 

hogy minél jobban használja ki az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt és a Horizont 

2020 programot, az ESBA-t kiegészítő jelleggel; rámutat, hogy az EBB néha előnyben 

részesíti az ESBA-t a fenti programokkal szemben; elismeri, hogy fontos az ESBA 

működésének meghosszabbítása 2020 után, valamint, hogy növelni kell az EU 

költségvetési garanciáját, azonban hangsúlyozza egy átfogó hatástanulmány 

szükségességét, amely alátámasztja a Bizottság által javasolt növelést; 

7. felhív egyrészt az ESBA keretében támogatott projektek addicionalitásának növelésére, a 

földrajzi lefedettség növelése érdekében, másrészt az igénybevétel növelésére, különösen 

azon területeken, ahol magas a munkanélküliség, a foglalkoztatási mutatók jelentős 

mértékű javítása érdekében; rámutat arra, hogy tovább kell fejleszteni a határokon átnyúló 

projektekre irányuló beruházásokat; 

8. rámutat arra, hogy Európában lassan javul a beruházások helyzete, de a javulás mértéke 

még csekély és a folyamat visszafordulhat; rámutat, hogy a beruházások szintje még 

mindig nem éri el a válság előttit, és a beruházási szakadék továbbra is mély – ebben az 

értelemben az ESBA bármilyen típusú projektet finanszírozhat, amely munkahelyeket 

teremt, illetve fenntartható növekedést és fejlődést eredményez; 

9. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat, valamint az EBB csoportot, hogy segítsék a kkv-

kat, a mikrovállalkozásokat és a szociális vállalkozásokat a támogatáshoz való könnyebb 

hozzáférésben, javítva ezáltal képességüket a növekedésre, a projektek végrehajtására és a 

minőségi munkahelyek teremtésére, az ESBA hatékonyabb előmozdítása révén, valamint 

biztosítsanak számukra jobb hozzáférést a technikai támogatáshoz helyi szinten; 

megjegyzi, hogy a kkv-k finanszírozása tűnik az ESBA legsikeresebb részének; 

megjegyzi, hogy a kkv-keret sikere a kkv-kal kapcsolatos egyéb uniós kezdeményezések 

erőteljes kezdeti szakaszának köszönhető, de indokolt lehet a szolgáltatás bővítése, 

amennyiben a minőségi követelmények megmaradnak; javasolja annak lehetővé tételét, 

hogy a kkv-k és a mikrovállalkozások hozzáférhessenek a finanszírozási lehetőségekre 

vonatkozó információkhoz; 

10. felhívja a Bizottságot és az EBB-t hogy továbbra is folytassanak helyi és nemzeti szintű 

kampányokat a beruházási terv előnyeinek ismertetése és népszerűsítése érdekében az 

egész Unióban; üdvözli, hogy az EBB új irodákat nyitott a tagállamokban, hogy több 

támogatási szolgáltatást nyújtson és előmozdítsa az együttműködést a nemzeti fejlesztési 

bankokkal annak érdekében, hogy több projekt jöjjön létre a magas munkanélküliséggel 

sújtott területeken, amelyeket eddig kevésbé fedtek le; 
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11. felhívja az Európai Bizottságot és az EBB csoportot, hogy fokozzák erőfeszítéseiket és 

növeljék az Európai Stratégiai Beruházási Alap szociális területre és foglalkoztatásra 

kifejtett hatását, megőrizve az ESBA azon célját, amely az EU jelenlegi beruházási 

hiányát a magánfinanszírozás mobilizálásával kívánja áthidalni stratégiai beruházások 

számára; 

12. üdvözli a foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós programja garanciájának 

kibővítését az ESBA kkv-keretén belül, valamint az ESBA egyenlőségi eszközének 

kifejlesztését, amelynek célja a piacfejlesztéshez való megfelelő hozzájárulás biztosítása 

például a szociális hatás terén; folyamatos elkötelezettségre szólít fel a szociális 

vállalkozói készségek, valamint a szociális és szolidáris gazdaság fejlesztése iránt a 

szociális, kulturális és környezeti célok kiterjesztése érdekében a szegénység csökkentése, 

az egészségügy és a közösségi fejlesztés terén; 

13. felhívja a tagállamokat nemzeti és regionális platformok kialakítására, illetve arra, hogy 

fokozzák az együttműködést az érdekeltekkel – beleértve a szociális partnereket is – 

annak érdekében, hogy olyan beruházások kerüljenek kialakításra, amelyek minőségi 

munkahelyeket teremtenek és növelik a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, 

valamint felhívja a tagállamokat, hogy szükség esetén használják fel az ESBA-t okos 

beruházások indítására a polgáraiknak biztosított jó minőségű szociális, gondozási és 

egészségügyi szolgáltatások fejlesztése érdekében; felhívja a Bizottságot, az EBB 

csoportot és a tagállamokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket, építsenek ki kapacitásokat, 

végezzenek tudatosítást, alakítsanak ki megfelelő ökorendszert a szociális 

szolgáltatásokba, úgymint az oktatásba, a képzésbe, az egészségügybe és a lakhatásba 

való beruházások tekintetében, és növeljék azok vonzerejét; 

14. emlékeztet arra, hogy a közvetítő bankok részéről a kkv-k finanszírozása céljából az 

ESBA-projektekre irányuló – EU-szerte jellemző – nagyfokú érdeklődés és az azokban 

való nagyarányú részvétel rendkívül sikeres volt; 

15. felhívja a Bizottságot, hogy működjön együtt az ESBA irányítóbizottságával valamennyi 

lehetőség kihasználása céljából annak érdekében, hogy megerősödjön a kkv-k 

finanszírozáshoz való hozzáférése, illetve, hogy nagyobb legyen az ezen eszközökre 

irányuló fellépések teljes mennyisége; 

16. felhívja az Európai Bizottságot és az EBB csoportot, hogy tegyék lehetővé az ESBA 

számára a strukturális alapokkal, a különböző uniós alapokkal és pénzügyi eszközökkel, 

úgymint az európai strukturális és beruházási alapokkal, a foglakoztatási és szociális 

innováció (EaSI) programmal, a COSME programmal, az InnovaFinnel, a Progress 

mikrofinanszírozási eszközzel, valamint egyéb releváns alapokkal való szorosabb 

együttműködést, elkerülve egyúttal a kettős finanszírozást, az optimális és hatékony, a 

komplementaritást jobban előtérbe helyező finanszírozás biztosításának céljával; kiemeli, 

hogy e tagolódást később egyszerűsíteni kell, az adminisztratív akadályokat pedig fel kell 

számolni; felszólít ezért az érintett hatóságok szorosabb együttműködésére, illetve a 

magas munkanélküliség és szegénység által leginkább sújtott régiók bevonására az 

egyenlőtlenségek csökkentése céljából minőségi munkalehetőségek teremtése, a 

fenntartható fejlődés kialakítása, a társadalmi beilleszkedés növelése, valamint a 

környezeti fenntarthatóság elősegítése révén; hangsúlyozza, hogy az ESBA-nak 

pótlólagos és kiegészítő szerepet kellene játszania a kohéziós politikához képest; 



 

PE597.724v02-00 48/68 RR\1126510HU.docx 

HU 

17. rámutat arra, hogy az első eredmények alapján a nagyobb technikai és adminisztratív 

kapacitással, illetve pénzügyi intézményekkel rendelkező tagállamok élvezik leginkább az 

ESBA előnyeit; figyelmeztet arra, hogy ez az erős és a gyenge régiók közötti szakadék 

növekedéséhez vezethet; hangsúlyozza, hogy az EBB-nek és a Bizottságnak nagyobb 

szerepet kell vállalnia a lemaradók támogatásában fokozottabb helyi technikai 

segítségnyújtás révén valamint egyes országok támogatásával annak érdekében, hogy ki 

tudják használni az ESBA nyújtotta előnyöket; 

18. fenntartja álláspontját, miszerint az ESBA források elköltésekor nem szabad regionális, 

ágazati preferenciákat vagy előirányzatokat meghatározni, azonban az a tény, hogy az 

ESBA azokban az országokban koncentrálódik, amelyekben a beruházások terén a piaci 

rés kevésbé nyilvánvaló, arra enged következtetni, hogy nem fordítanak elég figyelmet 

arra, hogy valóban a piaci hiányosságok és a munkaerőpiaci korlátok problémáját 

kezeljék; úgy véli, hogy az ESBA-nak hatékonyabban együtt kellene működnie a 

strukturális alapokkal az elmaradottabb régiók segítése érdekében az akadályok 

leküzdésében, és úgy véli, hogy egy Európai Beruházási Tanácsadó Platform létrehozása, 

amely fokozottabban helyi szinten működne, személyre szabott technikai 

segítségnyújtással és kapacitásépítéssel szolgálva, növelné a pályázatok számát; 

19. felhívja a Bizottságot és az EBB csoportot, hogy aktívabban vegyenek részt a 

tagállamokkal és az érintettek folytatott párbeszédben, együttműködve a hatóságokkal, a 

nemzeti beruházási bankokkal, valamint a a nemzeti fejlesztési bankokkal és a szociális 

partnerekkel, különösen azokban az országokban, ahol az adatok alapján elégtelen az alap 

igénybevétele; úgy véli, hogy az ESBA-nak különösen a munkanélküliség csökkentésére, 

illetve a munkavállalóknak az elhelyezkedéshez szükséges, jelenlegi és jövőbeni 

képességeit fejlesztő szociális beruházásra összpontosító, jelentős európai hozzáadott 

értéket képviselő projektekre kell összpontosítania, amelyek elősegítik az intelligens, 

fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló uniós stratégia célkitűzések elérését, 

valamint hozzájárulnak a kohézió erősítéséhez és az emberi erőforrásba történő 

beruházásra irányuló uniós célkitűzésekhez; fontosnak tartja, hogy az ESBA lefedje a 

főbb uniós ágazatokat, valamint a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítésére és a 

regionális különbségek csökkentésére irányuló, a Szerződésen alapuló célkitűzéseket; 

fenntartja, hogy a sikeres projektek csökkentik a munkanélküliséget; 

20. felhívja a Bizottságot és az EBB csoportot, hogy mind általában, mind az ESBA keretében 

a lehetőségekhez mérten támogassák a tagállamokat abban, hogy növeljék a 

befektetéseket a szociális befogadást és a környezeti fenntarthatóság fejlesztését célzó 

projektek terén azon leggyérebben lakott, távoli és legkülső régiókban, amelyeket 

leginkább sújt a válság,  az egyenlőtlenségek csökkentése érdekében, különösen a 

munkanélküliség és a foglalkoztatás szintjeit tekintve, illetve azokban a régiókban és 

országokban, ahol magas a munkanélküliek és a szegények aránya, és különösen 

hátrányos helyzetben vannak a munkahelyteremtő beruházások alacsony szintje miatt, 

amely munkanélküliséget, szociális kirekesztést és kivándorlást eredményez; 

21. felhívja a Bizottságot, hogy bővítse ki az ESBA kommunikációs kampányát és ismertesse 

meg jobban az ESBA-t a kkv-kat célzó, egyszerű és érthető módon, konkrét példákkal 

szolgáló tájékoztatás révén arról, hogy hogyan juthatnak finanszírozáshoz, és milyen 

projekttípusokat finanszíroz az ESBA; 
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22. emlékeztet arra, hogy az ESBA továbbra sem rendelkezik a beruházási hiány okaira 

valamint a piaci igényekre és ezek legjobb kielégítésére vonatkozó értékeléssel és 

elemezéssel; felhívja a Bizottságot, hogy szolgáljon értékeléssel a fentiekről; sajnálattal 

állapítja meg, hogy a Bizottság ESBA-ról szóló értékelése nem tartalmazza az Alap 

keretében eddig teremtett állások számát, típusait és kilátásait, továbbá nem értékelte a 

nemek szempontjából annak hatását; felhívja a Bizottságot foglalkoztatási célok 

kitűzésére, valamint az ESBA-nak a növekedéshez és munkahelyteremtéshez való 

hozzájárulása megfelelő mérésének és nyomon követésének biztosítására, továbbá az 

ESBA projekteknek a létrehozott munkahelyek számára gyakorolt hatásának, illetve a a 

befektetéseknek a közvetlenül és közvetve létrehozott munkahelyek révén gyakorolt 

tényleges hatásának vizsgálatára és elemzésére, illetve az alap által elért eredmények 

felmérésére mind ágazatok, mind országok szerint, különös hangsúllyal a kkv-kon; 

23. emlékeztet az új adatok és frissítések rendszeres közzétételének fontosságára, ideértve a 

független értékeléseket is amelyeket az összegyűjtött tapasztalat alapján készítettek; 

tudomásul veszi, hogy ezen tényező értékelése nehézségekkel jár, mivel a projektek 

beéréséhez és hatásaik értékeléséhez időre van szükség és ezzel összefüggésben kéri az 

EBB csoportot, hogy dolgozzon ki hatékony módszereket ezen eredmények gyűjtésére és 

elbírálására a következő értékelés során, figyelembe véve az ESBA működése utáni 

hosszú távú hatást; meggyőződése, hogy több erőfeszítést kell tenni a teljesítményalapú 

indikátorok kialakítása terén, amelyekkel mérhetők az egyes projektek célkitűzései és 

eredményei; üdvözli, hogy növekedési és foglalkoztatási jelentések készültek az ESBA 

kkv-keretén (SMEW) belül megvalósított eszközök esetében, valamint a szociális 

hatásokról készült jelentések az EaSI garancia finanszírozási eszköz és az ESBA kkv-

keretének a szociális hatásra irányuló kísérleti eszközei keretében, és ösztönzi e jelentések 

további használatát; 

24. úgy véli, hogy a határokon átnyúló infrastrukturális projektek kulcsfontosságúak az 

egységes piac megvalósítása szempontjából, valamint a foglalkoztatási lehetőségek 

előmozdítása terén is; felhívja a Bizottságot és az Európai Beruházási Tanácsadó 

Platformot, hogy összpontosítsanak a technikai támogatás valamint a kapacitásépítés 

biztosítására, továbbá az ilyen projektek számának a növelésére valamint minőségük és 

hatásuk javítására; 

25. felhívja a tagállamokat, hogy határozzanak meg egyértelműbb nemzeti beruházási 

prioritásokat, többek között a munkahelyteremtést és a szociális beruházást illetően is, és 

az Európai Beruházási Tanácsadó Platformmal együttműködve dolgozzák ki a megfelelő 

projekteket; úgy véli, hogy az EBB-nek gondoskodnia kell arról, hogy a Bizottság 

megfelelő információs visszacsatolást kapjon az esetleges szabályozási akadályokról, 

amelyek gátolják a jó projektek különböző szinteken történő megvalósulását; felhívja a 

Bizottságot, hogy működjön szorosan együtt a tagállamokkal az európai szemeszter 

folyamatában, segítve őket abban, hogy mielőbb elkezdhessék az ajánlások végrehajtását, 

különösen a gazdasági és szociális reformok megvalósítása révén, így megszüntetve a 

beruházások előtt álló tagállami akadályokat és üzletbarát környezetet létrehozva; 

emlékeztet arra, hogy kizárólag az országspecifikus ajánlásokban meghatározott 

strukturális reformok, a felelős adópolitikák és beruházások „hathatós háromszöge” vezet 

sikerre; kiemeli az ESBA nagyobb átláthatóságának szükségességét, amelynek 

elszámoltathatónak kell lennie a Parlament felé, biztosítva az EBB által finanszírozott 

projektek esetében a  teljes körű és részletes költségvetési információk közzétételét és a 
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pénzügyi adatokhoz való hozzáférést; 

26. üdvözli a Bizottság arra vonatkozó javaslatát hogy az ESBA második szakaszában 

növeljék az átláthatóságot a projektek kiválasztásának módjánál oly módon, hogy az 

ESBA beruházási bizottságának meg kell indokolnia a döntéseit és a támogatás 

odaítélésének okát, továbbá azt a javaslatát, miszerint az ESBA projektek 

eredménytábláját közzé kell tenni a projektek aláírásakor az üzleti szempontból érzékeny 

információk kizárása mellett; megjegyzi, hogy kulcsfontosságúak az olyan mutatók, mint 

például a munkahelyteremtés és a készségfejlesztés; 

27. üdvözli, hogy a Bizottság az EBB-vel szorosan együttműködve tovább javítja az ESBA-ra 

és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformra vonatkozó tájékoztatást a finanszírozás és 

a technikai segítségnyújtás Unió-szerte való elérhetőségének a tudatosítása érdekében; 

véleménye szerint a finanszírozási megoldásokra, technikai segítségnyújtásra és 

eljárásokra vonatkozó információk, ideértve a bevált gyakorlatok példáit és az 

esettanulmányokat is, ösztönözhetik az új ötleteket és növelhetik a beruházási 

kezdeményezések számát; 

28. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az ESBA projektek megfelelését az EU Alapjogi 

Chartájának, ideértve a tisztességes és igazságos munkafeltételekhez való jogot is; rámutat 

különösen arra, hogy biztosítani kell a munkavállalók tájékoztatáshoz és konzultációhoz 

való jogának tiszteletben tartását. 
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az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtásáról 
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A vélemény előadója: Nicola Danti 

 

 

JAVASLATOK 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot és a 

Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 

indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. megjegyzi, hogy a rövid ideje működő Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) 

sikeresen indult, konkrét eredményekkel és ösztönözve a beruházást az európai 

beruházások és versenyképesség hiányának leküzdésére összehangolt fellépés révén; 

hangsúlyozza ugyanakkor, hogy jelentősen fel kell gyorsítani a folyamatot a még inkább 

kézzel fogható eredmények felmutatása érdekében, különösen azokban a tagállamokban, 

amelyekben az ESBA által biztosított finanszírozás alacsony mértékű, hogy az eszköz 

teljes mértékben el tudja érni a célkitűzéseit; 

2. kiemeli, hogy az ESBA fő elve a piaci alapú magánberuházások teljes mértékben kereslet 

alapon történő mobilizálása, és ennek megfelelően sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja 

meg, hogy milyen lehetőségei vannak az ESBA-garanciák felhasználásának a 

nyugdíjalapokhoz, a nemzeti vagyonalapokhoz és a társadalmi beruházásokhoz hasonló 

szélesebb körű beruházási források kulcsfontosságú projektekben társfinanszírozóként 

való részvételére; 

3. hangsúlyozza, hogy az ESBA-nak több addicionalitást kell biztosítania a projektjei 

számára az EBB alaptevékenységeihez képest a 2015/1017/EU rendelet 5. cikkében 

meghatározottak szerint; kiemeli, hogy mivel az ESBA-alapokat átirányították a 

kutatással, innovációval és infrastruktúrával kapcsolatos uniós programoktól, támogatnia 

kell az olyan projektekhez kapcsolódó stratégiai beruházásokat, amelyek a piaci 

hiányosságok, a nem optimális beruházási helyzetek vagy a magas kockázat miatt nem 

tudnak finanszírozáshoz jutni; e tekintetben sürgeti a Bizottságot, hogy végezzen alapos 

felmérést az ESBA révén már támogatott projektek addicionalitásáról, majd – az 

eredmények alapján – határozzon meg egyértelmű szabályokat és kritériumokat az 
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addicionalitás meghatározására; emlékeztet továbbá arra, hogy az uniós garancia 

használatára vonatkozó kritériumok meghatározásakor az ESBA-nak nem csak a 

jövedelmezőségi tényezőt kell figyelembe vennie, hanem az intelligens, fenntartható és 

inkluzív növekedéshez, a munkahelyteremtéshez és a kohézióhoz kapcsolódó, az egységes 

piacra nézve hosszú távú pozitív hatásokat is; 

4. megjegyzi, hogy a számos sikeres infrastruktúrával és innovációval kapcsolatos projekt 

ellenére a minimum projektmennyiség magas plafonja (50 millió EUR) korlátozza az 

ESBA révén végrehajtható projektek számát, különösen a kisebb tagállamokban; 

ennélfogva a projektfinanszírozás alsó határértékének a csökkentésére hív fel; 

5. hangsúlyozza, hogy míg az ESBA kkv-kerete rendkívül sikeres, és kedvező lehetőségeket 

biztosított az induló vállalkozások, a kkv-k és a közepes piaci tőkeértékű vállalatok 

számára támogatások gyors megszerzésére, még van mit javítani ezen a téren, illetve az 

infrastrukturális és az innovációs keret terén is; üdvözli ezért az ESBA kkv-támogatási 

keretének a Bizottság által tervezett kiterjesztését; kiemeli annak szükségességét, hogy 

feltárják a kkv-k nemzetközi szintű projektjei végrehajtása támogatásának pénzügyi 

forrásait, és további olyan lehetőségek teremtésére hív fel, amelyek keretében a kkv-k 

magasabb kockázatú projektekhez szerezhetnek finanszírozást, különös tekintettel a 

digitális ágazatban végrehajtott projektekre; azt is leszögezi, hogy a jelentős beruházási 

projektekről sem szabad megfeledkezni, különösen az infrastrukturális és az innovációs 

projektekről; rámutat annak szükségességére, hogy a digitális átalakulás számára 

támogatásokat tegyünk elérhetővé a digitális átállás programja által érintett kkv-k 

támogatása, valamint új, innovatív technológiai fejlesztések előmozdítása érdekében a 

létrehozott vállalatokkal és induló vállalkozásokkal történő szorosabb együttműködés 

révén; 

6. megjegyzi, hogy a közvetítő bankok részéről a kkv-k finanszírozása céljából az ESBA-

projektekre irányuló – EU-szerte jellemző – nagyfokú érdeklődés és az azokban való 

nagyarányú részvétel rendkívül sikeres volt; a Bizottságot arra ösztönzi, hogy működjön 

együtt az ESBA irányítóbizottságával az ESBA-rendelet szerinti valamennyi lehetőség 

kihasználása céljából annak érdekében, hogy megerősödjön a kkv-k e finanszírozáshoz 

való hozzáférése, mégpedig azért, hogy nagyobb legyen az ezen eszközökre irányuló 

intézkedések teljes száma, valamint, hogy az EBA jelentős számú további műveleteket 

tudjon támogatni; 

7. felszólít az ESBA és a többi uniós alap, különösen az európai strukturális és beruházási 

alapok (esb-alapok) közötti jobb koordinációra és szinergiára a hatékonyabb pénzköltés, 

az Európán belüli erősebb kohézió előmozdítása, illetve az ESBA széles földrajzi 

lefedettségének biztosítása érdekében, különös tekintettel az alacsony ESBA-

finanszírozású szintű országokra, az egységesebb beruházások biztosítása és a regionális 

egyenlőtlenségek csökkentése céljából; felszólít emellett a nemzeti fejlesztési bankokkal, 

a helyi és regionális hatóságokkal és az érintett felekkel való szorosabb együttműködésre, 

például az ágazati és földrajzi beruházási lehetőségeket összegyűjtő beruházási platformok 

létrehozásának további ösztönzésére; 

8. kiemeli, hogy növelni kell az ESBA-műveletek átláthatóságát, valamint hogy tovább kell 

terjeszteni a projektekről a polgároknak és a potenciális kedvezményezetteknek nyújtott 

tájékoztatást és annak eredményeit; sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen célzottabb 
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kommunikációs és tanácsadó erőfeszítéseket az ESBA ismertségének növelésére; 

javaslatot tesz arra, hogy a kkv-k számára egyszerű és érthető módon, konkrét példákat 

alkalmazó magyarázatokkal készítsenek tájékoztatást arról, hogy hogyan juthatnak 

finanszírozáshoz, és milyen olyan projekttípusok vannak, amelyeket az ESBA finanszíroz; 

9. úgy véli, hogy az EBB és ügyfelei között aláírt – akár állami, akár magán- – szerződéseket 

rendszeresen közzé kell tenni az ESBA-projektek addicionalitásának a bizonyítása, 

valamint az ESBA által finanszírozott projekteknél alkalmazott magas szintű normáknak a 

lakosság előtti bemutatása érdekében; rámutat a Beruházási Projektek Európai Portálja és 

az Európai Beruházási Tanácsadó Platform megerősítésének szükségességére annak 

érdekében, hogy kapcsolat jöjjön létre a reálgazdasággal, ideértve a nemzeti fejlesztési 

bankokkal való megerősített együttműködést, hogy láthatóvá váljanak a projektek, és a 

potenciális fejlesztők magas színvonalú technikai segítséget kapjanak; 

10. úgy véli, hogy az ESBA alkalmas lehet az egységes piac kiteljesítésére és fellendítésére; 

kiemeli ennek fényében az európai beruházási terv 3. pillére megerősítésének 

szükségességét, az európai szemeszterrel összefüggésben is, hogy az uniós szabályozási 

környezet biztosabbá, egységesebbé és kedvezőbbé váljon a beruházások számára azáltal, 

hogy különösen stratégiai célkitűzésekre koncentrál, mint például a teljes mértékben 

integrált, versenyképes és jól működő egységes piac megvalósítására és egy innováció 

által vezérelt digitális egységes piac kialakítására, valamint az e célkitűzéseket támogató 

kulcstevékenységekre; megjegyzi, hogy a digitális ágazat projektjeivel kapcsolatos ESBA-

vállalások száma messze nem elegendő; 

11. felhívja a tagállamokat és az érdekelt feleket, hogy vizsgálják tovább és mozdítsák elő a 

digitális tartalom és szolgáltatás, a széleskörű, megfizethető és biztonságos nagy 

sebességű szélessávú és telekommunikációs infrastruktúra terén meglévő lehetőségeket, 

ami előfeltétele a tartalomhoz való hozzáféréshez, a szolgáltatások minőségéhez és az 

alacsony költségekhez hasonló fogyasztói jogok valódi érvényesítésének; hangsúlyozza 

annak fontosságát, hogy áthidaljuk az európai régiók, valamint a városi és vidéki területek 

között még mindig fennálló infrastrukturális fejlesztési különbségeket; kiemeli a 

technológiai központok kevésbé iparosodott régiókban történő létrehozása 

finanszírozásának fontosságát, aminek célja a regionális különbségek csökkentése és a 

helyi gazdaságok felélénkítése minőségi munkahelyek és készségfejlesztésre irányuló 

támogatások biztosítása révén; 

12. üdvözli a legutóbbi bizottsági javaslatot az ESBA 2018 utáni meghosszabbítására, 

valamint a jelenlegi beruházási hiány megszüntetésére Európában és a magánszektor 

tőkéjének további mobilizálására. 
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VÉLEMÉNY A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL 

a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére 

az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtásáról 

(2016/2064(INI)) 

A vélemény előadója: Mercedes Bresso 

 

 

JAVASLATOK 

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági és 

Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába 

foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. emlékeztet arra, hogy a kohéziós politika az EU fő beruházási politikája, amelynek célja a 

regionális különbségek csökkentése és az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre 

vonatkozó uniós stratégia támogatása; tudomásul veszi az Európai Stratégiai Beruházási 

Alap (ESBA) által a magánbefektetések mobilizálása terén elért eredményeket, különösen 

a kkv-k javát szolgáló eredményeket; emlékeztet arra, hogy az ESBA-nak a gazdasági, 

társadalmi és területi kohézióhoz is hozzá kell járulnia, és hogy erőfeszítéseket kell tenni 

az ESBA és az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) és más európai uniós 

programok közötti szinergiák és kiegészítő jelleg megerősítésére; hangsúlyozza, hogy a 

piaci hiányosságok vagy a nem optimális beruházási helyzetek kezelése segítségével 

biztosítani kell az ESBA addicionalitását a többi EBB-kezdeményezéshez, valamint a 

többi uniós finanszírozású programhoz képest, mivel ezt a szempontot a végrehajtás során 

gyakran figyelmen kívül hagyják; 

2. üdvözli az EBB Igazgatótanácsa által jóváhagyott beruházási projekteket, amelyek olyan 

magasabb kockázattal járó műveletek csoportját mutatják, amelyeket egyébként nem 

finanszíroztak volna a pénzügyi intézmények vagy a kohéziós politika intézkedései; 

megjegyzi ugyanakkor, hogy több intézkedés is kiterjed az esb-alapok beavatkozási és 

támogathatósági kritériumaira, különösen az ERFA tekintetében; kéri, hogy a magasabb 

kockázati profillal rendelkező jóváhagyott beruházási projektek több értéket hordozzanak 

a gazdaságban, és hogy olyan réspiacokra terjedjenek ki, amelyek egyébként jelentős 

beruházási hiányosságok maradnának; 

3. sürgeti a Bizottságot és az EBB-t, hogy fokozzák erőfeszítéseiket és vezessenek be olyan 

mechanizmusokat, például kritériumokat, amelyek biztosítják az addicionalitás 
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ellenőrzését; 

4. felkéri a Bizottságot, hogy annak értékelése érdekében, hogy van-e értelme az ESBA 

jelenlegi támogatásának, valamint a jövőbeli támogatására és a lehetséges kiterjesztésére 

fennálló esélyek vizsgálata érdekében az EBB-vel közösen végezze el az eddig támogatott 

projektek átfogó értékelését, beleértve a kkv-pillért is, továbbá nyújtsa be az összes adatot 

és információt a kkv-keret előrehaladásáról, ideértve a pénzügyi termékek kkv-k általi 

használatát is; 

5. tudomásul veszi az esb-alapok és az ESBA együttes igénybevételére vonatkozóan a 

Bizottság által 2016. február 22-én kiadott új iránymutatásokat, valamint a beruházási 

platformokkal kapcsolatos ESBA-szabályokkal kapcsolatban a Bizottság és az EBB által 

március 18-án kiadott iránymutatásokat; tudomásul veszi ugyanakkor, hogy az ESBA és 

az esb-alapok közötti szinergiák igen csekélyek, és felszólítja a Bizottságot, az EBB-t, a 

nemzeti és regionális fejlesztési bankokat és intézményeket, valamint az irányító 

hatóságokat, hogy gyorsítsák fel a további szinergiák kialakítását és végrehajtását az 

ESBA szélesebb földrajzi lefedettségének biztosítása érdekében; 

6. aggodalmának ad hangot a Bizottság javaslata miatt, amelynek értelmében az eszközök 

együttes alkalmazása esetén a beruházás legnagyobb kockázattal járó részét az ESBA 

helyett az esb-alapokból kellene fedezni; úgy véli, hogy ez jogbizonytalanságot 

eredményez az esb-alapok felhasználása tekintetében, és ellentétes az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap eredeti szerepével, ami az új kockázatviselési képesség biztosítása az 

uniós beruházások számára; 

7. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az Európai Parlamentnek korlátozott a szerepe az 

ESBA végrehajtásában és a konkrét projektkiválasztási kritériumok átláthatóságának 

hiánya miatt, valamint az allokált összegek miatt, amelyek közül sokat „nem tettek 

közzé”; 

8. megállapítja, hogy a Bizottság szinergiák létrehozására irányuló iránymutatásai és 

intézkedései nem eléggé mélyrehatóak; megjegyzi, hogy az ebb-alapok és az ESBA 

közötti eddigi kombinációk alulról építkező, igényvezérelt szinergiák voltak, amelyeket a 

helyi hatóságok és szereplők ösztönöztek; 

9. úgy véli, hogy a Bizottságnak, az EBB-nek, a Régiók Bizottságának, a tagállamoknak és 

az irányító hatóságoknak, ideértve a regionális szintűeket is, jobban együtt kellene 

működniük egymással annak biztosítására, hogy integráltabb és egymást kiegészítőbb 

jellegű, uniós hozzáadott értékkel rendelkező esb–ESBA projekteket dolgozzanak ki a 

területi fejlődés és kohézió ösztönzése érdekében; megjegyzi, hogy a körforgásos 

gazdaságban a projektek példával szolgálhatnak az esb-alapok és ESBA integrált 

projektjeihez, mivel előmozdítják a helyi és regionális hatóságok szerepét a fenntartható, 

erőforrás-hatékony és versenyképes gazdaságra való áttérést, ugyanakkor beleillenek az 

ESBA keretében finanszírozásra jogosult projektek beruházási profiljába; 

10. úgy véli, hogy alapvető fontosságú a régiók eltérő gazdasági és infrastrukturális 

fejlettségét, a régiók igényeit és a tagállamok területi különbözőségeit tekintetbe venni, 

ugyanakkor biztosítani kell, hogy a projektek támogathatóságát megvédjék minden olyan 

interferenciától, amely a hitelek szétaprózódásához vezethet; hangsúlyozza a határokon 

átívelő olyan projektek fontosságát is, amelyek kohéziót és jelentős európai hozzáadott 
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értéket teremthetnek, és hogy ezért egységes iránymutatásokat kell kidolgozni a határokon 

átnyúló projektek tekintetében; arra ösztönzi az összes tagállamot, hogy jelöljék ki és 

vonják be a folyamatokba a nemzeti és regionális fejlesztési bankokat, amelyek alapvető 

fontosságúak a tematikus vagy regionális alapon csoportosított beruházási platformok 

létrehozásában; 

11. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az ESBA-projektek végrehajtásának és az 

esb-alapokkal való szinergiáknak a felgyorsítása érdekében ösztönözzék az alternatív 

finanszírozási modellek, például a köz–magán társulások alkalmazását, valamint 

egyszerűsítsék az állami támogatási szabályok jogi keretét; felhívja a tagállamokat, hogy 

hozzanak létre előrehaladott állapotban lévő beruházási projekteket magukban foglaló 

portfóliókat a Tanácsadó Platform segítségével, amelyeket optimálisan szerveznek meg a 

pénzügyi eszközök és az ESBA és esb-alapok közötti komplementaritás jobb 

felhasználásának biztosítása érdekében; 

12. felhívja a Bizottságot és az EBB-t, hogy tegyenek erőfeszítéseket a részt nem vevő régiók 

ösztönzésére a helyszíni technikai segítségnyújtásba való beruházás révén a regionális 

szinten kiegyensúlyozott projektműveletek beindítására; úgy véli, hogy a helyi beruházási 

platformok létrehozását – ezek az állami és magánfinanszírozás találkozási pontjai – fel 

kell gyorsítani; 

13. megemlíti a kohéziós politika intézkedései során szerzett tapasztalatokat, amelyekből 

kiderült, hogy regionális és helyi szinten a legnagyobb szükség a magán- és közszektorba 

tartozó kedvezményezetteknek nyújtott technikai segítségnyújtásra van; ezért felhívja a 

Bizottságot és az EBB-t, hogy rugalmas és nyílt módon vonjon be pénzügyi közvetítőket 

és ernyőszervezeteket; úgy véli, hogy a gyengén teljesítő uniós régiókban az ESBA 

beruházási projektjeiről szigorú kommunikációs kampányt kell folytatni; 

14. úgy véli, hogy az ESBA-projekteknek tiszteletben kell tartaniuk a tematikus 

csoportosításra vonatkozó követelményeket az esb-alapok kiegészítése során; rámutat, 

hogy fel kell gyorsítani az ESBA-projektek végrehajtását, és hogy figyelembe kell venni a 

tagállamok prioritásait az esb-alapok és az ESBA összefüggésében; 

15. úgy véli, hogy az ESBA finanszírozási műveleteinek kiválasztását és a projektek kezelését 

átláthatóbbá és elszámoltathatóbbá kell tenni, azokat előre meghatározott kritériumok 

alapján kell elbírálni, és a döntésbe szükség esetén már korai szakaszban be kell vonni a 

helyi és regionális érdekelt feleket; tudatában van, hogy a helyi és regionális hatóságokat 

szorosabban be kell vonni a helyi érdekű projektek kiválasztásába; hangsúlyozza, hogy az 

Európai Beruházási Tanácsadó Platformnak (EBTP) és az ESBA beruházási bizottságának 

az integrált és egymást kiegészítő jellegű esb–ESBA projektek előmozdítása érdekében ki 

kellene használnia a helyi és regionális önkormányzatok szakértelmét; ennek érdekében az 

EBTP-nek aktív szerepet kellene játszania abban, hogy még több helyi és regionális 

hatóság ki tudja aknázni az ESBA-ban rejlő lehetőségeket; arra ösztönzi a tagállamokat és 

a helyi és regionális hatóságokat, hogy ismertessenek olyan projekteket, amelyek 

kiegészítő finanszírozást kaphatnának az ESBA-tól és az esb-alapoktól a Beruházási 

Projektek Európai Portálján annak érdekében, hogy a területükre vonzzák a 

beruházásokat; 

16. hangsúlyozza, hogy az uniós alapok és más programok közötti koordináció és szinergiák 

támogatása céljából meg kell erősíteni a nemzeti és regionális platformokat; felhív 
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ugyanakkor adminisztratív eszközöknek a tagállami szintű bevezetésére avégett, hogy a 

finanszírozásra előirányzott projekteket a projekt jellegétől függően a megfelelő 

eszközökhöz lehessen irányítani; 

17. kéri a Bizottságot, hogy kerülje el a kettős finanszírozást, amely esetében az ESBA-

finanszírozás olyan projektekre irányul, amelyeket esb-alapokból is lehetne finanszírozni; 

az addicionalitás és komplementaritás fontosságának fényében felszólít az esb-alapok 

láthatóbbá tételére és a velük kapcsolatos jobb kommunikációra a jelenlegi helyzethez 

képest, amikor a Bizottság kissé egyoldalúan kiemeli az ESBA-t; 

18. emlékeztet arra, hogy az Európai Parlamentnek alapvető szerepet kell betöltenie e 

stratégiák és projektek nyomon követése terén azzal a céllal, hogy növekedjen a 

foglalkoztatottság és a fenntartható gazdasági növekedés; hangsúlyozza, hogy az Európai 

Parlamentnek fontos szerepet kell betöltenie az ESBA és esb-alapok és egyéb uniós 

kezdeményezések közötti szinergiák és komplementaritások hatásainak nyomon követése 

terén. 
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JAVASLATOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági és 

Monetáris Bizottságot, mint illetékes bizottságokat, hogy állásfoglalásra irányuló 

indítványukba foglalják bele a következő javaslatokat: 

1. csalódottan állapítja meg, hogy az ESBA által történő finanszírozásnak – mind az 

infrastrukturális és az innovációs, mind a kkv-keret terén – csupán 4%-át különítették el 

az ESBA-rendelet 9. cikke (2) bekezdése g) pontjában megállapított tematikus 

célkitűzésre, és e 4%-nak csak egy töredéke jutott el a kulturális és oktatási ágazatokhoz;  

2. megjegyzi továbbá, hogy az ESBA-finanszírozás kiegyensúlyozottabb földrajzi 

elosztására van szükség; emlékeztet arra, hogy a legtöbb projektet Nyugat-Európa 

gazdaságilag egészségesebb régióiban hagynak jóvá; ezért nagyobb erőfeszítésekre szólít 

fel azon országok specifikus igényeinek és hiányosságainak további megvizsgálására és 

felülvizsgálatára, amelyek kisebb mértékben használják az ESBA által nyújtott 

támogatást, valamint több technikai segítségnyújtásra, illetve a helyi és regionális 

támogatás megerősítésére annak érdekében, hogy az ESBA valamennyi tagállamba 

elérjen; 

3. kiemeli a kulturális és kreatív ágazat szereplőinek az ESBA-finanszírozás iránti 

érdeklődését, és hangsúlyozza az ágazat számára a kkv-keretben rejlő lehetőségeket; 

sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy az ESBA és annak finanszírozási lehetőségei és 

eszközei nem ismertek széles körben; kitart amellett, hogy a Bizottság fogadjon el új 

kommunikációs kezdeményezéseket, a meglévőeket pedig fokozza, és hogy ezeket a 

kulturális és kreatív ágazat igényeihez kell igazítani és a tagállamokban helyi szinten kell 

bevezetni, többek között a „Kreatív Európa” tájékoztató irodák segítségével; 

4. megjegyzi, hogy a kulturális és kreatív ágazat elsősorban nagyobb fokú kockázatnak kitett 

kkv-kból áll; megjegyzi e tekintetben, hogy a beruházási platformok megkönnyíthetik az 
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ESBA-finanszírozás elérését, mivel a kisebb projekteket és a csoportos szerződéseket 

össze tudják vonni; sürgeti, hogy az ESBA irányító szervei fordítsanak nagyobb figyelmet 

a beruházási platformokra, az utóbbiak által a beruházási akadályok leküzdése során 

jelentett előnyök lehető legjobb kihasználása érdekében; felkéri az EBB-t, hogy nyújtson 

nagyobb tájékoztatást az érdekelt feleknek a platformokról; emlékeztet arra, hogy a 

kultúrában és oktatásban aktív európai szövetségek ágazati és földrajzi tudással bíró 

meglévő tagszövetségi hálózatokkal rendelkeznek, amelyek segíteni tudnának a 

figyelemfelhívó intézkedések jobb összehangolásában; rámutat az Európai Beruházási 

Tanácsadó Platformnak a beruházási platformok kialakításában játszott jelentős szerepére, 

amelyek viszont a jobb földrajzi és ágazati egyensúlyt biztosításában nyújthatnak 

segítséget; 

5. úgy véli, hogy a kulturális és kreatív ágazatoknak célzott tanácsadásra is szükségük van 

ahhoz, hogy megértsék az ESBA keretében rendelkezésre álló finanszírozási 

lehetőségeket és eljárásokat, a pénzügyi közvetítőket pedig támogatni kell abban, hogy 

jobban megértsék az ágazatot és az ágazat igényeit; e tekintetben üdvözli az Európai 

Beruházási Tanácsadó Platform szerepének, illetve nemzeti, regionális és helyi 

jelenlétének megerősítésére irányuló ESBA 2.0 javaslatot; ragaszkodik ahhoz, hogy a 

platformot megfelelő forrásokkal lássák el annak érdekében, hogy a folyamat során testre 

szabott támogatást tudjon nyújtani az oktatási és a kulturális ágazat számára; 

6. felszólítja a Bizottságot és az EBB csoportot, hogy a platformon belül építse ki és 

integrálja az elsősorban a kulturális beruházásra összpontosító szakértelmet; kéri a 

platformot, hogy az optimális támogatás érdekében a lehető legszorosabban dolgozzon 

együtt a nemzeti fejlesztési bankokkal, valamint a kulturális és kreatív ágazat 

résztvevőivel; 

7. megjegyzi, hogy mivel a legtöbb tagállamban az iskoláknak és az egyetemeknek jogilag 

tilos kölcsönt felvenni, az ESBA egyáltalán nem felel meg az ágazat számára; sajnálja, 

hogy annak ellenére, hogy a Horizont 2020 programból finanszírozási forrásokat vontak 

el, az állami egyetemek nem részesültek kellő mértékben az ESBA által a kutatáshoz és 

innovációhoz nyújtott támogatásból; ezért kitart amellett, hogy a Horizont 2020 

finanszírozását vissza kell állítani; 

8. megjegyzi, hogy a vidéki térségekben élők kifejezetten hátrányos helyzetben vannak az 

oktatáshoz való hozzáférést illetően, és felszólít ezért az összeköttetés, az infrastruktúra és 

a hozzáférés javítására; 

9. nagyobb szinergiákat sürget az ESBA és más uniós alapok, különösen az európai 

strukturális és beruházási alapok, a Horizont 2020 és a Kreatív Európa garanciaeszköz 

között; sürgeti a Bizottságot, hogy a kkv-k támogatása érdekében az ESBA segítségével 

ütemezze előbbre a Kreatív Európa garanciaeszköz aktiválását; hangsúlyozza, hogy a 

platform fontos szerepet játszhat abban, hogy tájékoztatást nyújtson az uniós alapok 

összekapcsolásáról, és hogy a tanácsadást és a képzést ennek megfelelően kell nyújtani; 

sürgeti a Bizottságot, hogy hozzon létre egyablakos online portált annak érdekében, hogy 

az oktatási és kreatív ágazat lehetséges kedvezményezettjei fel tudják mérni az összes 

finanszírozási lehetőséget és azok esetleges hatékony ötvözését; e tekintetben örömmel 

veszi tudomásul a nemrég közzétett bizottsági iránymutatásokat az ESBA és esb-alapok 

ötvözéséről. 
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MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK VAGY SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, 
AKIKTŐL A VÉLEMÉNY ELŐADÓJA ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT 

 

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, a vélemény előadójának kizárólagos felelősségi 

körében készült. Az előadó a véleménytervezet elkészítése során az alábbi szervezetektől kapott 

hozzászólást: 

 

 
 

Szervezet  

Európai Beruházási Bank 

Európai Beruházási Alap 

International Union of Cinemas (Nemzetközi Moziszövetség) 

Előadó-művészeti Munkáltatók Szövetségeinek Európai Ligája (Pearle) 

Culture Action Europe 

Európai Egyetemek Szövetsége 

Felsőoktatási Intézmények Európai Szövetsége (EURASHE)  

Az egész életen át tartó tanulás platformja 
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