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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság javaslata egy olyan időszakban kerül napirendre, amikor a strukturális 
alapok és a Kohéziós Alap által támogatott programok végrehajtása során egy sor tagállam 
komoly problémákkal küszködik. Az elhúzódó pénzügyi és gazdasági válság súlyosan 
megtépázta a tagállamok költségvetését, az állami beruházások finanszírozásához 
rendelkezésre álló nemzeti pénzforrásokra nehezedő nyomás folyamatosan nő, a magán- és 
különösen a pénzügyi szektor részvételének feltételei pedig egyre kedvezőtlenebbek.

Ezért a bizottsági javaslat fő célja, hogy segítse a válsággal leginkább sújtott tagállamokat a 
strukturális alapok és a Kohéziós Alap által támogatott programok helyi végrehajtásában, 
tőkét juttatva ezáltal a gazdaságba. Annak lehetővé tételével, hogy az uniós alapokból 
származó eszközök egy részét átcsoportosítás útján kockázatmegosztó eszközök létrehozására 
fordítsák, a Bizottság szeretné megkönnyíteni az Európai Beruházási Bank vagy egyéb 
nemzetközi pénzintézetek számára olyan kölcsönök és garanciák nyújtását, melyek célja az 
állami támogatással kivitelezett projektekhez érkező magánhozzájárulások társfinanszírozása. 

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát és annak lehetséges kedvező hatását az uniós 
gazdaságra és a tagállamok forrásfelvevő képességére. A legoptimálisabb és leggyorsabb 
alkalmazás biztosítása érdekében az előadó két módosítást kíván fűzni a javaslat szövegéhez. 

Először is, az előadó úgy véli, hogy a jelenlegi kedvezőtlen gazdasági környezetben 
valamennyi uniós tagállamnak – akár részesült már az uniós mechanizmusok keretében 
pénzügyi támogatásban, akár nehézségekbe ütközik a pénzügyi stabilitás terén, vagy az egyre 
korlátozottabb állami pénzügyi források kiegészítése érdekében a magántőke bevonzásával 
küszködik – hasznára válna a kockázatmegosztó eszközök bevezetése. Ezen eszközök a 
2007–2013. évi programozási időszak végéhez közeledve továbbra is felhasználásra váró 
strukturális alapok és a Kohéziós Alap igénybevételével lehetővé tennék a beruházások 
növelését és munkahelyeket teremtő projektek megvalósítását. 

Másodszor: az előadó egyetért a Bizottsággal abban, hogy a kockázatmegosztó eszközökön 
belül a strukturális alapokkal vagy a Kohéziós Alappal társfinanszírozott műveletek 
finanszírozásának kell élveznie az elsőbbséget; ugyanakkor a tagállamokban a gazdasági 
fellendülés és a munkahelyteremtés szempontjából lényeges infrastrukturális projekteknek is 
jogosultaknak kell lenniük a finanszírozásra (a bizottsági javaslat indokolása is tartalmazza 
ezt a lehetőséget). Különösen olyan bevételteremtő infrastrukturális projektek, amelyek 
válságmentes időszakban külső forrásokból kaptak volna finanszírozást (és így 
finanszírozásra nem jogosultak, vagy nem szerepelnek a 2007–2013 közötti időszakban a 
strukturális alapok vagy a Kohéziós Alap működési programjaiban), ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben képtelenek finanszírozáshoz jutni, részesülhetnének a kockázatmegosztó eszközök 
nyújtotta előnyökből, anélkül, hogy el kelljen végezni az operatív programok időigényes 
módosítását.

Végezetül a más ágazatokban alkalmazott hasonló eszközök (pl. kockázatmegosztó 
finanszírozási mechanizmus a K+F szektor számára) sikerére figyelemmel az előadó hangot 
ad abbéli reményének, hogy egy ilyen ideiglenes kockázatmegosztó eszköz előnyös lesz azon 
tagállamok számára is, amelyek a jelenlegi válsághelyzetben ennek felhasználása mellett 
döntenek, továbbá úgy véli, érdemes feltárni annak lehetőségeit, hogy a mostani programozási 
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időszak lejártát követően hogyan lehetne létrehozni egyértelműen meghatározott feltételek 
mellett egy ehhez hasonló, az összes tagállam számára előnyös, állandó kockázatmegosztó 
eszközt.

MÓDOSÍTÁSOK

a Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A programországok súlyos 
adósságválsága szükségessé teszi a 
strukturális alapok új és innovatív 
befektetését, ami elősegíti lehető legjobb 
felhasználásukat a 2007–2013 közötti 
programozási időszakokban.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
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 
átmeneti jelleggel és a 2014–2020 közötti 
programozási időszak sérelme nélkül
olyan kockázatmegosztó eszközöket is 
létrehozhassanak, amelyek kölcsönei, 
garanciái vagy egyéb finanszírozási 
megoldásai az operatív programok 
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műveleteket támogatják. keretében tervezett projekteket és 
műveleteket támogatják.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 pont
1083/2066/EK rendelet
36 cikk – 2 a 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 
operatív program részét képező, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból 
vagy a Kohéziós Alapból 
társfinanszírozott, küszöbön álló
műveletek finanszírozását szolgáló 
kölcsönök és garanciák, valamint egyéb 
finanszírozási megoldások, illetve az 
érintett tagállamok gazdasági kilábalása 
és a munkahelyteremtés szempontjából 
fontos infrastrukturális projektek céljára 
használható fel, az 56. cikk hatályán kívül 
eső kiadások tekintetében.

Indokolás

A szándék az, hogy lehetőség nyíljon a gazdasági kilábalás és a munkahelyteremtés terén 
potenciállal rendelkező egyéb fontos infrastrukturális projektek finanszírozására is, anélkül, 
hogy el kelljen végezni az operatív programok időigényes módosítását. A figyelem 
középpontjában olyan bevételteremtő infrastrukturális projektek állnak, amelyek 
válságmentes időszakban külső forrásokból részesültek volna finanszírozásban – ennélfogva 
nem jogosultak a finanszírozásra vagy nem szerepelnek a 2007–2013 közötti időszakban a 
strukturális alapok vagy a Kohéziós Alap működési programjaiban –, ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben képtelenek finanszírozáshoz jutni.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1083/2006/EK rendelet 
36 cikk – 2 a bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a kockázatmegosztó eszközt az 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
közvetett centralizált irányítással hajtja 
végre.

A Bizottság a kockázatmegosztó eszközt az 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
közvetett centralizált irányítással hajtja 
végre. A műveleteket a Bizottság a 41. 
cikk (1) bekezdésével összhangban 
választja ki, és ennek során igazolni kell a 
helyi gazdaságra és munkaerőpiacra 
gyakorolt pozitív hatást.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1083/2006/EK rendelet
36 cikk – 2 a bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság meghatározza az egyes 
kockázatmegosztó eszközök 
végrehajtásának határidőit.

Indokolás

Noha az érintett tagállamtól érkező kérelmet 2013-ig fogadják be, a kockázatmegosztó 
eszközök végrehajtását a Bizottság által meghatározott belátható időn belül le kell zárni.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1083/2006/EK rendelet
36 cikk – 2 a 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, demokratikus 
ellenőrzés és elszámolás, irányítási 
struktúra – szoros együttműködésben a 
tagállammal és a részt vevő 
pénzintézetekkel –, a multiplikátorhatás 
kihasználására, a források felhasználására, 
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valamint a monitoring- és 
kontrollrendszerekre vonatkozó 
információk; valamint

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1083/2006/EK rendelet
36 cikk – 2 a bekezdés – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a tagállam továbbra is 
megfelel a 77. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feltételeknek, úgy a 
kockázatmegosztó eszközből finanszírozott 
művelet befejezése után fennmaradó 
összegek az érintett tagállam kérésére az 
eszköz keretében újra felhasználhatók. Ha 
a tagállam már nem felel meg a 
feltételeknek, akkor a fennmaradó összeg a 
költségvetési rendelet 18. cikke szerinti 
címzett bevételnek minősül. Az érintett 
tagállam kérésére az e címzett bevételből 
fedezhető kötelezettségvállalási 
előirányzatokat a következő évben 
hozzáadják az érintett tagállam kohéziós 
politikai pénzügyi allokációjához.

Amennyiben a tagállam továbbra is 
megfelel a 77. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feltételeknek, úgy a 
kockázatmegosztó eszközből finanszírozott 
művelet befejezése után fennmaradó 
összegek az érintett tagállam kérésére az 
eszköz keretében újra felhasználhatók. Ha 
a tagállam már nem felel meg a 
feltételeknek, akkor a fennmaradó összeg a 
költségvetési rendelet 18. cikke szerinti 
címzett bevételnek minősül. Az érintett 
tagállam kérésére az e címzett bevételből 
fedezhető kötelezettségvállalási 
előirányzatokat a következő évben 
hozzáadják az érintett tagállam kohéziós 
politikai pénzügyi allokációjához. A 2013. 
december 31. után fennmaradó összeget 
átutalják az Európai Unió 
költségvetésébe.

Indokolás

A tagállam felvevőképességi problémák miatt valójában lemond kohéziós politikai 
allokációjáról. Amennyiben a megfelelő allokációt nem sikerül felhasználni a következő 
programozási időszak előtt, az összeget vissza kell utalni az EU költségvetésébe.
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