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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európa 2020 projektkötvény-kezdeményezést a tervek szerint egy 2012–2013 közötti 
kísérleti szakasz vezeti be, amelynek célja a magánszektor fokozottabb bevonása a 
közlekedés, az energiaügy és az IKT/szélessávú hálózatok területén végrehajtott 
infrastrukturális intézkedések finanszírozásába. Jelenleg az uniós tagállamok GDP-jük 0,5–
2%-át fordítják infrastrukturális intézkedésekre1. A jövőben – a köz- és magánszféra 
partnersége révén – magánbefektetőknek is részt kellene vállalniuk ebből. Az Európa 2020 
projektkötvény-kezdeményezés kiegészíti a meglévő finanszírozási forrásokat.

Általános megjegyzések

A projektkötvények 2012–2013-as kísérleti szakaszban történő finanszírozása a már meglévő 
költségvetési sorokról történő átcsoportosítások révén biztosított, és korlátokhoz van kötve 
(06 03 03. TEN – közlekedés: legfeljebb 200 millió euró, 32 03 02. TEN – energiaipar: 
legfeljebb 10 millió euró TEN-E projektekre, valamint 09 03 01. CIP: legfeljebb 20 millió 
euró 2013-ban IKT- és szélessávúinternet-projektekre).

Az 5–14 különböző projektet az EBB választja ki, a TEN-re és a CIP-re vonatkozó 
iránymutatások alapján. Ennek során el kell kerülni a piaci torzulásokat és a támogatás jellegű 
kifizetéseket. A kísérleti szakasz célja a piac tesztelése és a végrehajtás értékelése. Ezért a 
Bizottság és az Európai Parlament számára fontosak az EBB projektkötvények használatával 
és piaci elfogadottságával kapcsolatos első tapasztalatokról szóló jelentései. Az 
intézményközi megállapodás alapján az EBB-nek jelentéstételi kötelezettsége van a 
Bizottsággal szemben. A Bizottságnak ezeket az éves jelentéseket továbbítania kell a 
Tanácsnak és az Európai Parlamentnek. A legfeljebb 230 millió eurós pénzeszközök 
felhasználása katalizátorként hathat az infrastrukturális intézkedések végrehajtására, és 
minden egyes, uniós költségvetési forrásokból befektetett euró után 15–20 eurós 
multiplikátorhatást érhet el.

Az EBB-nek ugyanakkor biztosítania kell, hogy valóban csak azokat a projekteket 
finanszírozzák, amelyek erre ténylegesen rászorulnak. Ennek érdekében olyan projekteket kell 
kiválasztani, amelyek önmagukban üzletileg nem valósíthatóak meg, és ezért finanszírozásra 
van szükség ahhoz, hogy egyáltalán végre lehessen hajtani őket. Ezért kritikával kell illetni, 
hogy a kísérleti szakaszban csak olyan projektek részesülhetnek projektkötvények révén 
történő társfinanszírozásban, amelyek már lezárultak, de még refinanszírozásra szorulnak, 
vagy amelyek már az építési szakaszhoz értek; ezek a projektek ugyanis már a 
projektkötvény-kezdeményezés hatálybalépése előtt is jelentős pénzügyi tervezés tárgyát 
képezték.

                                               
1 EIB Papers 13/1. kötet (2008).
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A projektkötvények hatásmechanizmusát az alábbi ábra szemlélteti:
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MÓDOSÍTÁSOK

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az infrastruktúra területén a 
kölcsöntőke-piaci finanszírozás 
általánosabb fejlesztése és a közlekedési 
projektekhez jelenleg elérhető pénzügyi 
eszközök bővítése céljából javasolt tehát a 
jelenlegi pénzügyi keret során kísérleti 
szakaszt indítani az Európa 2020 
projektkötvény-kezdeményezés 
tekintetében. 

(14) A kockázatmegosztásra szolgáló 
pénzügyi eszközök által az 
infrastrukturális finanszírozás területén 
biztosított hozzáadott érték meglétének, 
illetve mértékének megállapítása céljából 
javasolt tehát a jelenlegi pénzügyi keret 
során kísérleti szakaszt indítani az Európa 
2020 projektkötvény-kezdeményezés 
tekintetében.

Or. de

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Európa 2020 projektkötvény-
kezdeményezés kísérleti szakaszának 
végrehajtása céljából az 1639/2006/EK 
határozatot és a 680/2007/EK rendeletet 
módosítani kell. A kísérleti szakasz célja a 
kereskedelmi potenciállal rendelkező 
infrastrukturális projektek támogatása a 
közlekedési, energia- és IKT-ágazatban, 
2013 után pedig a kezdeményezés más 
ágazatokra is kiterjeszthető. 

(15) Az Európa 2020 projektkötvény-
kezdeményezés kísérleti szakaszának 
végrehajtása céljából az 1639/2006/EK 
határozatot és a 680/2007/EK rendeletet 
módosítani kell. A kísérleti szakasz célja a 
kereskedelmi potenciállal rendelkező 
infrastrukturális projektek támogatása a 
közlekedési, energia- és IKT-ágazatban. 

Or. de
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Figyelemmel az EBB nagy múltú 
szakértelmére és arra, hogy az EBB, mint a 
Szerződéssel létrehozott uniós pénzügyi 
szerv az infrastruktúrával kapcsolatos 
projektek fő finanszírozója, a Bizottságnak 
be kell vonnia az EBB-t az említett 
kísérleti szakasz végrehajtásába. Az 
együttműködés konkrét feltételeit – a 
kockázatmegosztást és az EBB díjazását is 
beleértve – a Bizottság és az EBB között 
létrejövő megállapodásban kell rögzíteni. 

(16) Figyelemmel az EBB nagy múltú 
szakértelmére és arra, hogy az EBB, mint a 
Szerződéssel létrehozott uniós pénzügyi 
szerv az infrastruktúrával kapcsolatos 
projektek fő finanszírozója, a Bizottságnak 
be kell vonnia az EBB-t az említett 
kísérleti szakasz végrehajtásába. Az 
együttműködés konkrét feltételeit – a 
kockázatmegosztást és az EBB díjazását is 
beleértve – a Bizottság és az EBB között 
létrejövő megállapodásban kell rögzíteni, a 
transzeurópai közlekedési és 
energiahálózatok területén történő 
közösségi pénzügyi támogatás 
nyújtásának általános szabályairól szóló, 
2007. június 20-i 680/2007/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet1 6. cikke 
(1) bekezdésének d) pontjában és 
mellékletében foglalt, a hitelgarancia-
eszköz bevezetésére vonatkozó 
szabályoknak megfelelően. A 
megállapodás szövegéről a Bizottságnak 
haladéktalanul tájékoztatnia kell az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot.
____________
1 HL L 162., 2007.6.22., 1. o. 

Or. de

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Európa 2020 projektkötvény- (17) Az Európa 2020 projektkötvény-
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kezdeményezés kísérleti szakaszát a 
javasolt európai összekapcsolódási eszköz 
előkészítése során kell elindítani. Ez a 
kísérleti szakasz hozzájárul az európai 
összekapcsolódási eszköz keretében 
létrejövő kockázatmegosztó pénzügyi 
eszköz előkészítéséhez.

kezdeményezés kísérleti szakasza nem 
sérti az Unió 2013 utáni többéves 
pénzügyi keretéről szóló határozatot és 
különösen az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló bizottsági 
javaslatot. A kísérleti szakaszt ezért annak 
vizsgálata céljából kell elindítani, hogy a 
kockázatmegosztó pénzügyi eszköz 
hozzáadott értéket jelenthet-e a javasolt 
európai összekapcsolódási eszköz 
keretében. Az Európa 2020 
projektkötvény-kezdeményezésnek a 
kísérleti szakasz végét követő folytatásáról 
szóló döntést csak a kísérleti szakasz 
független értékelésének elvégzését 
követően lehet meghozni. A Bizottságnak 
rendelkeznie kell a kezdeményezés 
kivezetéséről arra az esetre, ha a várt piaci 
elterjedés nem kielégítő, vagy ha elegendő 
alternatív forrás áll rendelkezésre a 
hosszú távú adósságfinanszírozás céljára.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – a pont
1639/2006/EK határozat
31 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Másik lehetőségként az Unió az EBB által 
a (2a)–(2d) bekezdésekben említett 
projektkötvényekre irányuló 
kockázatmegosztó eszköz keretében a saját 
forrásaiból nyújtandó hitelekhez vagy 
garanciákhoz szükséges 
céltartalékképzéshez és tőkeallokációhoz 
nyújt pénzügyi hozzájárulást az EBB-nek.

Másik lehetőségként az Unió az EBB által 
a (2a)–(2d) bekezdésekben említett 
projektkötvényekre irányuló 
kockázatmegosztó eszköz keretében a 
2012–2013. évi kísérleti szakaszban a saját 
forrásaiból nyújtandó hitelekhez vagy 
garanciákhoz szükséges céltartalék-
képzéshez és tőkeallokációhoz nyújt 
pénzügyi hozzájárulást az EBB-nek.

Or. de
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b pont
1639/2006/EK határozat
31 cikk – 2 a bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) olyan, nem optimális beruházások 
támogatására szolgál, amelyek a piacról 
nem jutnak elegendő finanszírozáshoz;

Or. de

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b pont
1639/2006/EK határozat
31 cikk – 2 a bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) nem helyettesíti a tagállamok vagy 
magánbefektetők révén történő 
finanszírozást;

Or. de

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b pont
1639/2006/EK határozat
31 cikk – 2 a bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) nem torzítja az európai belső piacon 
belüli versenyt;

Or. de
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b pont
1639/2006/EK határozat
31 cikk – 2 a bekezdés – c d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cd) kizárólag olyan projektekhez 
alkalmazható, amelyek révén az Unió 
számára hozzáadott érték keletkezik, azaz
a projektek csak akkor hajthatók végre 
európai szinten, ha ezt a projekt 
végrehajtásának nagyságrendje és hatásai 
indokolják, és ha a projekt céljai uniós 
szinten jobban megvalósíthatóak, mint 
nemzeti szinten.

Or. de

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b pont
1639/2006/EK határozat
31 cikk – 2 b bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az Uniónak a projektkötvényekre 
irányuló kockázatmegosztó eszközzel 
kapcsolatos kötelezettségvállalása, ideértve 
a kezelési díjakat és az egyéb elszámolható 
költségeket is, az Uniónak a 
projektkötvények kockázatmegosztó 
eszközéhez való hozzájárulásának 
összegére korlátozódik, és az Európai Unió 
általános költségvetése terhére további 
kötelezettségvállalást nem keletkeztethet. 
Valamennyi művelet további fennmaradó 
kockázatait az EBB viseli. 

(2b) Az Uniónak a projektkötvényekre 
irányuló kockázatmegosztó eszközzel 
kapcsolatos kötelezettségvállalása, ideértve 
a kezelési díjakat és az egyéb elszámolható 
költségeket is, az Uniónak a 
projektkötvények kockázatmegosztó 
eszközéhez való hozzájárulásának 
összegére korlátozódik, és az Európai Unió 
általános költségvetése terhére további 
kötelezettségvállalást nem keletkeztethet. 
Valamennyi művelet további fennmaradó 
kockázatait az EBB viseli. A szabályok 
pontos kialakítása a hitelgarancia-eszköz 
bevezetésére vonatkozó, a 680/2007/EK 



PA\892020HU.doc 11/16 PE483.478v01-00

HU

rendelet 6. cikke (1) bekezdésének d) 
pontjában és mellékletében meghatározott 
szabályoknak megfelelően történik.
Az első albekezdés szerinti megállapodás 
szövegéről a Bizottság haladéktalanul 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.

Or. de

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b pont
1639/2006/EK határozat
31 cikk – 2 c bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A projektkötvényekre irányuló 
kockázatmegosztó eszköz alkalmazásának 
részletes feltételeit, ideértve annak 
felügyeletét és ellenőrzését, a Bizottság és 
az EBB közötti hatáskör-átruházási 
megállapodás határozza meg.

(2c) A projektkötvényekre irányuló 
kockázatmegosztó eszköz alkalmazásának 
részletes feltételeit, ideértve annak 
felügyeletét és ellenőrzését, a Bizottság és 
az EBB közötti hatáskör-átruházási 
megállapodás határozza meg, és azokat a 
Tanács és az Európai Parlament elé 
tárják. Az EBB általi kockázatértékelés a 
banki irányelveknek megfelelően 
biztosított.

Or. de

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont
680/2007/EK rendelet
2 cikk – 14 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A projektkötvényekre irányuló 
kockázatmegosztó eszköz hitelminősítés-
javítást jelent a közös érdekű projektek 

14. A projektkötvényekre irányuló 
kockázatmegosztó eszköz hitelminősítés-
javítást jelent a közös érdekű projektek 
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számára. A projektkötvényekre irányuló 
kockázatmegosztó eszköz egy projekt 
adósságszolgálati kockázatainak fedezésére 
szolgál, enyhíti a kötvénytulajdonosok 
hitelkockázatát. Kizárólag olyan 
projektekhez használják, amelyek 
pénzügyi életképessége projektbevételeken 
alapszik.

számára. A projektkötvényekre irányuló 
kockázatmegosztó eszköz egy projekt 
adósságszolgálati kockázatainak fedezésére 
szolgál, enyhíti a kötvénytulajdonosok 
hitelkockázatát. Kizárólag az alábbi 
feltételek teljesülése esetén használják:

Or. de

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont
680/2007/EK rendelet
2 cikk – 14 pont – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az eszköz olyan projektekre irányul, 
amelyek pénzügyi életképessége 
projektbevételeken alapszik;

Or. de

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont
680/2007/EK rendelet
2 cikk – 14 pont – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan, nem optimális beruházások 
támogatására szolgál, amelyek a piacról 
nem jutnak elegendő finanszírozáshoz;

Or. de
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont
680/2007/EK rendelet
2 cikk – 14 pont – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem helyettesíti a tagállamok vagy 
magánbefektetők révén történő 
finanszírozást;

Or. de

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont
680/2007/EK rendelet
2 cikk – 14 pont – d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) nem torzítja az európai belső piacon 
belüli versenyt;

Or. de

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont
680/2007/EK rendelet
2 cikk – 14 pont – e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) olyan projektekhez alkalmazzák, 
amelyek révén az Unió számára 
hozzáadott érték keletkezik, azaz a 
projektek csak akkor hajthatók végre 
európai szinten, ha ezt a projekt 
végrehajtásának nagyságrendje és hatásai 
indokolják, és ha a projekt céljai uniós 
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szinten jobban megvalósíthatóak, mint 
nemzeti szinten;

Or. de

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont
680/2007/EK rendelet
2 cikk – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. A hitelminősítés-javítás EBB-hitel 
vagy EBB-garancia használatát jelenti a 
projekthez nyújtott hitel 
hitelminősítésének javítása céljából.

törölve

Or. de

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 pont – b pont
680/2007/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az EBB által a saját forrásaiból a TEN-T 
és TEN-E projektkötvényeire irányuló 
kockázatmegosztó eszköz keretében 
nyújtandó hitelekhez vagy garanciákhoz 
szükséges céltartalékképzéshez és 
tőkeallokációhoz az EBB-nek nyújtott 
pénzügyi hozzájárulás. Az Uniónak a 
kockázatmegosztó eszközzel kapcsolatos 
kötelezettségvállalása, ideértve a kezelési 
díjakat és az egyéb elszámolható 
költségeket is, az Uniónak a 
projektkötvények kockázatmegosztó 
eszközéhez való hozzájárulásának 
összegére korlátozódik, és az Európai Unió 

g) az EBB által a saját forrásaiból a TEN-T 
és TEN-E projektkötvényeire irányuló 
kockázatmegosztó eszköz keretében 
nyújtandó hitelekhez vagy garanciákhoz 
szükséges céltartalék-képzéshez és 
tőkeallokációhoz az EBB-nek nyújtott 
pénzügyi hozzájárulás. Az Uniónak a 
kockázatmegosztó eszközzel kapcsolatos 
kötelezettségvállalása, ideértve a kezelési 
díjakat és az egyéb elszámolható 
költségeket is, az Uniónak a 
projektkötvények kockázatmegosztó 
eszközéhez való hozzájárulásának 
összegére korlátozódik, és az Európai Unió 



PA\892020HU.doc 15/16 PE483.478v01-00

HU

általános költségvetése terhére további 
kötelezettségvállalást nem keletkeztethet. 
Valamennyi művelet további fennmaradó 
kockázatait az EBB viseli. A 
projektkötvényekre irányuló 
kockázatmegosztó eszköz alkalmazásának 
részletes feltételeit, ideértve annak 
felügyeletét és ellenőrzését, a Bizottság és 
az EBB közötti hatáskör-átruházási 
megállapodás határozza meg. 2012-ben és 
2013-ban a 15. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően legfeljebb 
210 millió EUR-t csoportosítanak át a 
TEN-T (LGTT), illetve TEN-E 
költségvetési sorokról a 
projektkötvényekre irányuló 
kockázatmegosztó eszköz céljára, 
amelyből legfeljebb 200 millió EUR 
közlekedési projektekre, legfeljebb 10 
millió EUR pedig energiaprojektekre 
fordítható. A projektkötvények 
kockázatmegosztó eszköze a beruházási 
időszakban új hitelek és garanciák céljára 
kapott mindenfajta bevételt felhasználhat.

általános költségvetése terhére további 
kötelezettségvállalást nem keletkeztethet. 
Valamennyi művelet további fennmaradó 
kockázatait az EBB viseli. A 
projektkötvényekre irányuló 
kockázatmegosztó eszköz alkalmazásának 
részletes feltételeit, ideértve annak 
felügyeletét és ellenőrzését, a Bizottság és 
az EBB közötti hatáskör-átruházási 
megállapodás határozza meg, és azokat a 
Tanács és az Európai Parlament elé 
tárják. 2012-ben és 2013-ban a 15. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően legfeljebb 210 millió EUR-t 
csoportosítanak át a TEN-T (LGTT), 
illetve TEN-E költségvetési sorokról a 
projektkötvényekre irányuló 
kockázatmegosztó eszköz céljára, 
amelyből legfeljebb 200 millió EUR 
közlekedési projektekre, legfeljebb 10 
millió EUR pedig energiaprojektekre 
fordítható.

A szabályok pontos kialakítása a 
hitelgarancia-eszköz bevezetésére 
vonatkozó, a 680/2007/EK rendelet 6. 
cikke (1) bekezdésének d) pontjában és 
mellékletében meghatározott 
szabályoknak megfelelően történik. A 
szabályok szövegéről a Bizottság 
haladéktalanul tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.

A projektkötvények kockázatmegosztó 
eszköze a beruházási időszakban új hitelek 
és garanciák céljára kapott mindenfajta 
bevételt felhasználhat.

Or. de
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Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
A Bizottság évente jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
EBB által a 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodás 49. 
pontjának megfelelően benyújtott 
végrehajtási jelentésekről.

Or. de


