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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; 

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 

                                                 
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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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

működésének meghosszabbítására vonatkozó rendelet végső formájának kidolgozása 

során. 
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