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A bizottsági javaslat összefüggései és pozitív aspektusai

Az EBB külső mandátumáról 2009 óta a Parlament és a Tanács együttdöntéssel határoz a 
választott jogalap Európai Parlament általi kifogásolását követően.

Az Európai Unió költségvetési garanciát nyújt az EBB által az EU külpolitikai céljainak
támogatása érdekében az EU-n kívül végrehajtott hitelműveletekkel és hitelgarancia-
műveletekkel kapcsolatos politikai és országjellegű kockázatok fedezésére.

Az Európai Bizottság javaslata1 az EBB külső mandátumának félidős felülvizsgálatán alapul, 
azaz az elmúlt évben e témában folytatott valamennyi tanulmányon és megbeszélésen2. 
A javaslat nagyra törő ütemtervet állít fel az EBB EU-n kívüli munkájának további javítására 
a hatékonyság, az együttműködés és az uniós célkitűzéseknek való megfelelés szempontjából. 
E javaslat elfogadása és végrehajtása lehetővé tenné, hogy a Bank jobban teljesítsen az Unión 
kívüli országokban, valamint erősítené kapacitásait 2013-ig. 

A 2007–2013 közötti időszak egészére vonatkozóan az EBB európai uniós garanciával 
fedezett finanszírozási műveleteinek maximális felső összeghatára 27,8 milliárd EUR, amely 
két részből áll:

(a) az általános mandátumra 25,8 milliárd EUR.

(b) az éghajlatváltozással kapcsolatos mandátumra 2 milliárd EUR.

A garanciaalap feltöltésével, valamint az európai uniós garancia kezeléséhez szükséges 
személyzeti és adminisztratív erőforrásokkal kapcsolatos becsült költségvetési vonzatok a 
2011 és 2013 közötti időszakra az alábbiak:

2011: 138,9 millió EUR;
2012: 326 millió EUR;
2013: 271 millió EUR.

A Bizottság javaslata biztosítja az EBB tevékenységeinek folytatását az egyes régiókban, 
lehetővé teszi a célok és prioritások összefogottabb kialakítását magas szintű horizontális 
célkitűzések kialakítása által, erősíti az EBB összpontosítását és képességeit a fejlesztési 
célok teljesítése érdekében, valamint konkrét mechanizmusokat javasol az egyéb pénzügyi 
intézményekkel és nemzetközi adományozókkal való együttműködés javítására. A Bizottság 
azt javasolja, hogy a 2 milliárd eurós opcionális mandátum felszabadítása ne az egyedi 
regionális felső összeghatárok emelése révén történjen, hanem a határozat által érintett 
valamennyi régióban az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez hozzájáruló projektekhez 
támogatást nyújtó mandátumként. 

                                               
1 Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács határozata az Európai Unión kívüli projektekhez adott hitelek és 
garanciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott európai uniós garanciáról 
(COM(2010)0174). Lásd még COM(2010)173.
2 A COWI független értékelése (2010. február), a Michel Camdessus által vezetett „bölcsekből” álló 
irányítóbizottság jelentése és ajánlásai (2010. február), SEC(2010)442, SEC(2010)443, az Európai Beruházási 
Bank reformjáról szóló szakpolitikai tanulmány: Hogyan javítható az EBB szerepe a fejlesztésben.
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A bizottsági javaslat elfogadása lehetővé tenné az EBB nem uniós országokbeli pozitív 
tapasztalatainak hasznosítását, illetve jobb, hatékonyabb és átfogóbb eredmények elérését.

Megvitatandó pontok

Azonban az előadó számos területen mélyrehatóbb vitát javasol az Európai Parlamenten belül, 
valamint a többi érintett intézménnyel és féllel:

1) A felső összeghatárok változatlanok maradtak újabb jogosult országok hozzáadása és 
néhány régió 2010. év végéig tartó igen magas felhasználási aránya ellenére. Ez ahhoz 
vezet, hogy teljes régióknak csak nagyon kevés lehetőségük lesz további projektekre 
2013-ig;

2) Számos javulás tapasztalható az EBB tevékenységeit az egyes régiókra vonatkozó 
uniós politikákkal összehangoló mechanizmusban. Azonban az Európai Külügyi 
Szolgálat leendő szerepe még nem túl aktív, a Bizottság és az EBB közötti 
koordináció rovására. A horizontális célkitűzések kialakításában és végrehajtásában 
erősebb parlamenti felügyeletre van szükség;

3) Előzetes alapos átvilágítással és projektértékeléssel teljesíthető a fejlesztési célokra 
való nagyobb összpontosítás iránti követelmény. Azonban a fejlesztési célok értékelési 
kritériumainak meghatározása nem megfelelő;

4) Sokkal több rendelkezés van a nyitottságról és több információ az EBB külső 
mandátumán belüli projektekről, de a különböző érintett felek – mint a műveletek 
helyszínének kormányai és a nem kormányzati szervezetek – szerepe nem elég világos 
a projektek fejlesztési hatásának értékelése során;

5) Az EBB külső mandátumáról szóló félidős felülvizsgálat kidolgozása során fontos 
kérdés, hogy figyelembe kell-e venni a hosszú távú perspektívát. Az előadó úgy véli, 
hogy a távolabbra mutató irányok világosabb megfogalmazása után jobb 
megoldásokat lehetne javasolni az azonnali változtatások céljából is. Nevezetesen a 
jövőben meg kell vitatni egy különálló fejlesztési intézmény létrehozásának kérdését, 
de addig is sürgősen ki kell alakítani az EBB ilyen irányú képességeit. Ezért a 
jelentésben szerepelnie kell a középtávú változtatások megvitatását szolgáló keretnek;

6) A Bizottság javaslatában az egyéb nemzetközi pénzügyi intézményekkel, 
adományozókkal és más pénzügyi intézményekkel való együttműködést célzó 
platform létrehozásáról szóló vitát egy jövőbeni időszakra hagyták. Ugyanakkor már 
van pozitív tapasztalat és javaslat egy ilyen platform igénybevételére az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre felszabadított 2 milliárd euró kapcsán. Ezért egy 
ilyen platform létrehozásának kérdését rövid távon meg kell oldani;

7) Világosabb iránymutatások kellenek az uniós támogatások és az EBB-kölcsönök 
ötvözésének további javítására. Rengeteg tapasztalat gyűlt össze és kutatások folytak 
erről a kérdésről, „de az ördög a részletekben lakozik”. Ezt a kérdést jobban ki kellene 
dolgozni a határozatban;
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8) A különböző országokbeli – beleértve a külső mandátum alatti országokat is – EBB-
műveletek átláthatóságában bekövetkezett jelentős előrelépés ellenére ezen a téren 
további javulásra van szükség, nevezetesen az adóparadicsomokban bejegyzett vagy 
ott tevékenykedő társaságokkal való kapcsolatok megelőzése, illetve az uniós 
szabványok közbeszerzés során való alkalmazása és a korrupció elleni harc terén;

9) Egy másik, az egyéb nemzetközi pénzügyi intézményekkel való együttműködéssel 
összefüggő kérdés a tevékenységek közötti lehetséges átfedések és az uniós 
finanszírozású projektekkel kapcsolatos nem kívánt verseny kialakulását érinti. A 
Parlament és a Tanács érinthetné ezt a kérdést a határozatban;

10) Az EBB eddig felgyülemlett tapasztalatai lehetővé teszik a különböző régiókban 
alkalmazott pénzügyi eszközök diverzifikációjának, az állami szint alatti hitelnyújtás 
szabályozásának, illetve a mandátum teljesítéséhez szükséges bankkonszolidációnak a 
megvitatását;

11)  Az éghajlatváltozási projektek finanszírozására vonatkozó opcionális mandátum 
felszabadítását ki kellene egészíteni néhány általános támogathatósági feltétellel (pl. 
fenntarthatóság, a fogadó országok nemzetközi kötelezettségvállalásai stb.);

12) Vannak olyan javaslatok, hogy az EBB rendelkezzen nagyobb rugalmassággal a 
finanszírozási eszközök, a kockázatvállalás és az adminisztratív képességek terén 
műveletek lehetővé tétele érdekében a hatalmas magántőkével rendelkező, alacsony és 
közepes jövedelmű országokban. Ezen ötletek némelyike csak hosszú távon 
valósítható meg, de az előadó javasolja megfontolásukat, mivel a külső mandátum és 
az EBB más nemzetközi pénzügyi intézményekkel kötött megállapodásainak 
módosításait vonhatják magukkal;

Kilátások

A fenti kérdések az érintett parlamenti bizottságokban (DEVE, AFET, ECON, INTA, 
CONT) folytatott viták, valamint a különböző érintett felekkel történt megbeszélések 
eredményei.

Az Önök figyelmébe ajánlva ezeket a kérdéseket az előadó megjegyzi, hogy a Tanács 
eredeti álláspontja meglehetősen konzervatív. Az előadó további fogalmi vitákat javasol 
az EBB külső mandátumának fejlesztési aspektusáról, ragaszkodva a meglévő 
rendeletekhez és a bank beruházás-orientáltságához. 

Az együttdöntési eljárás keretében a Parlamentnek és a Tanácsnak kölcsönösen 
elfogadható kompromisszumot kell elérnie. Ennélfogva a bizottságnak nem csak a 
prioritásokról, hanem a Parlament álláspontjának meghatározó pontjairól is döntenie kell.

A megállapodás határideje rövid lesz, mivel annak már 2011 elején létre kell jönnie ahhoz, 
hogy az EBB műveleteinek folytonossága biztosítva legyen.


