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a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában 
komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett 
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rendeletre irányuló javaslatról
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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unió jelenleg egy tartós gazdasági és pénzügyi válsággal néz szembe, amely nem 
csupán számos tagállam makrogazdasági stabilitására, hanem szerte az Európai Unióban a 
finanszírozáshoz való hozzáférésre is kihatással van. Ez veszélyezteti a kohéziós politika 
programjainak végrehajtását, mivel a pénzügyi intézmények likviditási problémái korlátozzák 
az érintett projekteket végrehajtó állami és magánszereplők rendelkezésére álló finanszírozási 
összegeket.

Az előadó üdvözli az Európai Bizottságnak az 1083/2006/EK tanácsi rendeletet (az általános 
rendeletet) módosító javaslatát (COM(2011)0655), és megállapítja, hogy annak fő célja a 
finanszírozáshoz való hozzáférés javítása a projektek vezetői számára annak lehetővé tétele 
érdekében, hogy a helyszínen folytathassák a strukturális alapok és a kohéziós alap 
programjainak végrehajtását. Ennek érdekében egy kockázatmegosztási eszköz jönne létre. A 
tagállamok pénzügyi keretösszegeik egy részét átvinnék egy ilyen eszközbe, amely a 
kölcsönök és garanciák várható és nem várt veszteségeinek fedezésére szolgáló tőkét nyújtana 
egy, az Európai Beruházási Bankkal és/vagy más közhasznú pénzügyi intézményekkel 
folytatott kockázatmegosztó partnerség keretében. Ekképpen ez további likviditást biztosítana 
az infrastrukturális és termelő beruházási projektek végrehajtása számára anélkül, hogy a 
2007–2013 közötti időszakra a kohéziós politikára szánt általános keretösszeg módosulna.

Az előadó támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy javítsa az infrastrukturális és termelő 
beruházások vezetőinek finanszírozáshoz való hozzáférését. Az előadó egyetért a Bizottság 
javaslatának általános szellemével, ugyanakkor úgy ítéli meg, hogy a javaslat 
megvalósíthatóságának növelése érdekében szükség van néhány változtatás bevezetésére. 

Az előadó először is úgy véli, hogy a pénzügyi ágazat által tapasztalt likviditáshiány nem 
korlátozódik azokra az országokra, amelyek az európai pénzügyi stabilizációs 
mechanizmusból vagy a fizetésimérleg-mechanizmusból pénzügyi segítségben részesültek. 
Ezért az infrastrukturális és termelő beruházások vezetői valamennyi tagállamban a 
finanszírozási források apadását tapasztalják. Az előadó ezért úgy ítéli meg, hogy e 
létrehozandó kockázatmegosztó mechanizmusok valamennyi tagállamra való kiterjesztésének 
lehetősége Unió-szerte növelné a növekedésbe és munkahelyteremtésbe való befektetések 
mennyiségét a strukturális és kohéziós alapok azon forrásainak felhasználása révén, 
amelyeket a jelenlegi programozási időszak végéig máskülönben nem használnának fel.

Az előadó továbbá úgy ítéli meg, hogy annak érdekében, hogy a javaslatnak tényleges hatása 
legyen az annak megvalósítása mellett döntő tagállamok gazdaságára, azt mind a strukturális 
és kohéziós alapok által társfinanszírozott műveletekre, mind pedig az érintett tagállam 
gazdasági kilábalása szempontjából fontos infrastrukturális és kkv-műveletekre alkalmazni 
kellene. „Az érintett tagállamok gazdasági kilábalása szempontjából fontos infrastrukturális 
projektek” támogatásának lehetősége a bizottsági javaslat indokolásában már szerepel. A kkv-
műveletek támogatásának lehetősége megnyitja az utat az egyik olyan ágazatnak nyújtandó 
likviditás növelése felé, amely az uniós lakosság jelentős arányát foglalkoztatja, és amely 
jelenleg súlyos likviditáshiánnyal küszködik. 

Az előadó végezetül úgy véli, hogy az eszköz szélesebb körű alkalmazásának lehetővé tétele 
és annak biztosítása érdekében, hogy a magánszektor megfelelő szinten hozzájáruljon a 
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támogatott projektekhez, el kell törölni azt a korlátozást, hogy csak az 56. cikk hatálya alá 
nem tartozó kiadások támogathatók. 

MÓDOSÍTÁSOK

The Committee on Budgetary Control calls on the Committee on Regional Development, as 
the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A több tagállamban tapasztalható 
súlyos adósságválság nyomán a 
strukturális alapokat új és innovatív 
módon kell befektetni, ami elősegíti, hogy 
mind a 2007 és 2013 közötti, mind pedig a 
2014 és 2020 közötti programozási 
időszakban a lehető legjobban használják 
fel őket.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az említett problémák enyhítése, az 
operatív programok és projektek 
végrehajtásának felgyorsítása és a 
gazdasági fellendülés előmozdítása 
érdekében helyénvaló, hogy a pénzügyi 
stabilitás vonatkozásában komoly 
nehézségekkel küzdő és ennek kapcsán a 
fent említett pénzügyi támogatási 
mechanizmusok valamelyikét igénybe 
vevő tagállamok irányító hatóságai 
operatív programjaik pénzügyi forrásaiból 
olyan kockázatmegosztó eszközöket is 
létrehozhassanak, amelyek kölcsönei, 
garanciái vagy egyéb finanszírozási 
megoldásai az operatív programok 
keretében tervezett projekteket és 

(13) Az említett problémák enyhítése, az 
operatív programok és projektek 
végrehajtásának felgyorsítása és a 
gazdasági fellendülés előmozdítása 
érdekében helyénvaló, hogy a pénzügyi 
stabilitás vonatkozásában komoly 
nehézségekkel küzdő és ennek kapcsán a 
fent említett pénzügyi támogatási 
mechanizmusok valamelyikét igénybe 
vevő tagállamok irányító hatóságai 
operatív programjaik pénzügyi forrásaiból 
olyan kockázatmegosztó eszközöket is 
létrehozhassanak, amelyek kölcsönei, 
garanciái vagy egyéb finanszírozási 
megoldásai az operatív programok 
keretében tervezett projekteket és 
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műveleteket támogatják. műveleteket támogatják. Emellett az 
érintett tagállamok gazdasági kilábalása 
és a munkahelyteremtés szempontjából 
fontos és az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseivel összhangban álló 
infrastrukturális és termelési beruházások 
is támogathatók.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
1083/2006/EK rendelet
36 cikk – 2a bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ilyen kockázatmegosztó eszköz kizárólag 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 
vagy a Kohéziós Alapból társfinanszírozott 
műveletek finanszírozását szolgáló 
kölcsönök és garanciák, valamint egyéb 
finanszírozási megoldások céljára 
használható fel, az 56. cikk hatályán kívül 
eső kiadások tekintetében.

Ilyen kockázatmegosztó eszköz kizárólag 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 
vagy a Kohéziós Alapból társfinanszírozott 
műveletek finanszírozását szolgáló 
kölcsönök és garanciák, valamint egyéb 
finanszírozási megoldások, illetve az 
érintett tagállamok gazdasági kilábalása 
és a munkahelyteremtés szempontjából 
fontos infrastrukturális, kkv- és termelési 
beruházási projektek, valamint az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseinek való 
megfelelés céljára használható fel. A 77.
cikk második bekezdése szerinti feltételek 
valamelyikének megfelelő tagállamok 
esetében e kockázatmegosztó eszközt a 
nemzeti stratégiai referenciakeret (NSRK) 
programjai által nem társfinanszírozott 
kohéziós politikai célkitűzésekhez 
kapcsolódó műveletekre is fel kell 
használni.

Indokolás

Fontos egyértelművé tenni, hogy a kockázatmegosztó eszközök megfelelnek az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseinek, mivel az ERFA és a kohéziós alapéinál átfogóbb célokat szolgálnak.

Módosítás 4
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Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
1083/2006/EK rendelet
36 cikk – 2a bekezdés – 5 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) nyomon követhetőség és elszámolás, a 
források felhasználására, valamint a 
monitoring- és kontrollrendszerekre 
vonatkozó információk; valamint

a) nyomon követhetőség és elszámolás,
irányítási szerkezet a tagállammal és a 
részt vevő pénzügyi intézményekkel szoros 
együttműködésben, a tőkeáttételre, a
források felhasználására, valamint a 
monitoring- és kontrollrendszerekre 
vonatkozó információk; valamint
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ELJÁRÁS

Cím Az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk 
vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek 
által fenyegetett egyes tagállamok kockázatmegosztó eszközeivel 
kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosítása
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