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Módosítás  1 

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI* 

a Bizottság javaslatához 

--------------------------------------------------------- 

Javaslat 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE  

az Európai Stratégiai Beruházási Alapról ▌ 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 172., 

173. cikkére, 175. cikkének (3) bekezdésére és 182. cikkének (1) bekezdésére, 

                                                 
*  Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel 

mutatja. 
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tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően, 

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottságának 

véleményére, 

rendes jogalkotási eljárás keretében, 

mivel: 

(1) A gazdasági és pénzügyi válság az Unión belüli beruházások szintjének 

csökkenéséhez vezetett. A beruházások a 2007. évi csúcs óta megközelítőleg 15 %-

kal estek vissza. Az Unió főként a tagállamok költségvetési korlátai és az alacsony 

növekedés következtében szenved a beruházások hiányától, ami a gazdaság jövőjét 

illető piaci bizonytalanságot eredményez. Az elmaradó beruházások – ami különösen 

súlyos mértékű a válság által leginkább sújtott tagállamokban – lassítják a gazdaság 

helyreállását és negatívan hatnak a munkahelyteremtésre, a hosszú távú növekedési 

kilátásokra és a versenyképességre, továbbá megakadályozhatják az Európa 2020 

stratégia céljainak és az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó 

célkitűzéseknek a megvalósítását. Meg kell erősíteni az Európába és egy modern 

tudásgazdaság infrastruktúrájába történő beruházás vonzerejét.  

(2) Átfogó fellépésre van szükség az elmaradó beruházások teremtette ördögi kör és a 

régiók között továbbra is növekvő egyenlőtlenségek megszüntetésére, továbbá meg 

kell erősíteni az Unió gazdaságába vetett bizalmat, ugyanakkor a tagállamokban a 

beruházások számára kedvező környezet megteremtéséhez nyújtott ösztönzők 

fokozhatnák a gazdasági fellendülést. ▌A beruházásfinanszírozás új lendületével 

együtt a hatékony, valamint gazdasági és társadalmi szempontból fenntartható 

strukturális reformok és a költségvetési felelősségvállalás egy kedvező folyamat 

kialakításának eszközei, amelyben a beruházási projektek támogatják a foglalkoztatást 

és a keresletet, és a kibocsátási rés tartós szűküléséhez, valamint a növekedési 

potenciál tartós emelkedéséhez vezetnek. Az ESBA-nak – tagállami hozzájárulással 

megerősítve – az európai versenyképesség javítását és a beruházások előmozdítását 

célzó átfogó stratégia kiegészítéseként kell működnie. 

(2a) Az ESBA foglalkoztatási potenciáljának maximalizálása érdekében a tagállamoknak 

folytatniuk kell a hatékony, valamint gazdasági és társadalmi szempontból 

fenntartható strukturális reformokat, valamint egyéb kezdeményezéseket kell 

elindítaniuk, például képzési programokat és aktív munkaerő-piaci politikákat, 

fenntartható, minőségi munkahelyek létrehozását támogató feltételeket és célzott 

szociális politikákba való beruházást a 2013-as szociális beruházási csomaggal 

összhangban. Ezenkívül a tagállamoknak további tevékenységeket kell folytatniuk, 

például célzott képzési programokat, amelyek összhangba hozzák a munkavállalók 

készségeit az ESBA forrásaiból részesülő ágazatok szükségleteivel, továbbá 

vállalkozásoknak szóló, testre szabott üzleti szolgáltatások bevezetését, hogy 

felkészítsék őket a bővülésre és a több munkahely létrehozására, valamint az induló 

vállalkozások és az önfoglalkoztató személyek támogatását. 
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(3) A G20-csoport a globális infrastruktúra kezdeményezés révén elismerte a beruházások 

fontosságát a keresletfokozás, valamint a termelékenység- és növekedésösztönzés 

szempontjából, és elkötelezte magát a nagyobb beruházási szintet lehetővé tevő 

környezet kialakítása iránt. 

(4) Az Unió a gazdasági és pénzügyi válság során erőfeszítéseket tett a növekedés 

ösztönzésére, különösen az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló 

megközelítést bevezető Európa 2020 stratégiában meghatározott kezdeményezések, 

valamint a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere révén. Az Európai 

Beruházási Bank (a továbbiakban: EBB) szintén megerősítette az uniós beruházások 

ösztönzésében és előmozdításában játszott szerepét, részben a 2013. januári 

tőkeemelés útján. További intézkedésekre van szükség az uniós beruházási és 

makrogazdasági igények megfelelő kielégítésének, valamint annak biztosítása 

érdekében, hogy a piacon rendelkezésre álló likviditás felhasználása hatékony legyen, 

és ösztönözzék annak az életképes beruházási projektek finanszírozása felé irányítását. 

(5) A Bizottság megválasztott elnöke 2014. július 15-én az Európai Parlament elé 

terjesztette az Európai Bizottságnak szóló politikai iránymutatásokat. Ezek a politikai 

iránymutatások arra szólítottak fel, „hogy az elkövetkező három évben akár 300 

milliárd EUR-t mozgósítsunk a reálgazdaságba eszközölt állami és magánbefektetések 

céljaira”, a beruházások ösztönzése érdekében, a munkahelyteremtés céljából. 

(6) A Bizottság 2014. november 26-án bemutatta „Európai beruházási terv” című 

közleményét1, amely előirányozza az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) 

létrehozását, a beruházási projektek európai szintű, átlátható tárát, egy tanácsadó 

platform létrehozását (Európai Beruházási Tanácsadó Platform – EBTP) és a 

beruházások előtt álló akadályok megszüntetésére, valamint az egységes piac 

kiteljesítésére irányuló ▌ütemtervet hangsúlyozta. 

(7) 2014. december 18-án az Európai Tanács arra a következtetésre jutott, hogy „a 

beruházás ösztönzése és a piac nem megfelelő működésének kezelése Európában 

alapvető szakpolitikai kihívás”, és hogy „a beruházások kiemelt területként való 

kezelése, valamint a tagállamok elkötelezettsége a strukturális reformok intenzívebb 

folytatása és a növekedésbarát költségvetési konszolidáció mellett szilárd alapot 

teremt az európai növekedéshez és munkahelyteremtéshez, és kijelenti, hogy az EBB 

csoporton belül létre kell hozni az Európai Stratégiai Beruházási Alapot (az ESBA-t) 

annak érdekében, hogy 2015 és 2017 között 315 milliárd euró összegben új forrásokat 

lehessen mozgósítani beruházási célokra”.  

(7a) Az Európai Bizottság 2015. január 13-án közleményt adott ki „A Stabilitási és 

Növekedési Paktum hatályos szabályai által biztosított rugalmasság legjobb 

kihasználása” címmel annak érdekében, hogy megerősítse a Stabilitási és 

Növekedési Paktum hatályos szabályai által biztosított rugalmasságot. 

(8) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap a köz- és magánberuházásokat övező 

bizonytalanság kezelésére és az Unióban fennálló pénzügyi felaprózottság 

                                                 
1 Az „Európai beruházási terv” című közlemény az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

Központi Banknak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és 

az Európai Beruházási Banknak. COM(2014)0903. 
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csökkentésére szolgáló átfogó megközelítés része. A stratégia három pillérből áll: 

beruházásfinanszírozás mozgósítása, a beruházás reálgazdaságba való eljuttatása és az 

uniós beruházási környezet javítása. A stratégiának elő kell mozdítania a 

versenyképességet és a gazdasági fellendülést, és ki kell egészítenie az Unión belüli 

gazdasági, társadalmi és területi kohézió célkitűzését. Az alapot valamennyi egyéb, 

az Unióban fennálló pénzügyi felaprózottság csökkentéséhez  szükséges intézkedés 

kiegészítőjének és – garancialapként való működéséből következően – az új 

beruházások ösztönzőjének kell tekinteni. 

(9) Az uniós beruházási környezet javítását a beruházások előtt álló akadályok 

felszámolásával – biztosítva, hogy ne kerüljön sor a projektek irányításán alapuló 

megkülönböztetésre, legyen az magán vagy közösségi –, az egységes piac 

megerősítésével és a szabályozás kiszámíthatóságának fokozásával kell elérni.  Ez a 

kiegészítő munka az Európai Stratégiai Beruházási Alap munkája, és általánosságban 

az európai beruházások javára válik. 

(10) Az ESBA célja, hogy segítsen az Unión belüli átalakító, produktív és stratégiai 

beruházások finanszírozási és végrehajtási nehézségeinek leküzdésében, és biztosítsa a 

finanszírozáshoz való jobb hozzáférést, azzal a céllal, hogy az Unióban csökkenjen a 

munkanélküliség szintje és fellendüljön a növekedés. A cél az, hogy a 

finanszírozáshoz való jobb hozzáférés leginkább a kis- és középvállalkozásoknak 

kedvezzen, többek között induló vállalkozások és az egyetemekről kinövő hasznosító 

(spin-off) vállalkozások létrehozása céljából, továbbá a szociális és szolidaritáson 

alapuló gazdaság vállalkozásainak. Helyénvaló a finanszírozáshoz való jobb 

hozzáférés előnyeit a kisméretű közepes piaci tőkeértékű, ▌valamint a nonprofit 

szervezetekre és a szociális gazdaság vállalkozásaira is kiterjeszteni. Európa jelenlegi 

beruházási nehézségeinek leküzdése és a regionális különbségek csökkentése arra 

irányul, hogy hozzárjáruljon az Unió versenyképességének, kutatási és innovációs 

potenciáljának, gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának megerősítéséhez, 

valamint stabil és tisztességesen megfizetett munkahelyek létrehozása révén 

támogassa a fenntartható, megújuló energián alapuló körkörös gazdaságra való 

energia- és erőforrás-hatékonysági áttérést. 

(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 

hozzájáruló, magas gazdasági hozzáadott értékkel rendelkező stratégiai beruházásokat 

támogat szinergiában azon meglévő uniós műveletekkel, és azok kiegészítő jellegét 

biztosítva, amelyek többek között – de nem kizárólag – olyan közös érdekű 

projektekre irányulnak, amelyek célja az egységes piac kiteljesítése a közlekedés, a 

távközlés, az infrastruktúraváltás és az energetika területén, ideértve az Unió 

energetikai, éghajlat-változási és hatékonysági célszámait, amelyek az Európa 2020 

stratégiában és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai 

keretben kerültek meghatározásra, amelynek célja az Európa 2020 stratégia és az 

intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló stratégia cékitűzéseinek 

megvalósítása. A meglévő műveletek kiegészítő jellegének garantálása érdekében az 

ESBA a meglévő EBB- és uniós eszközökműveletek által támogatott projekteknél 

magasabb kockázati profillal rendelkező és az ebben a rendeletben meghatározott 

célokra irányuló projekteket céloz meg.  Európa jelenlegi beruházási nehézségeinek 

leküzdése hozzá fog járulni gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának 

megerősítéséhez. Az ESBA-nak javítania kell a finanszírozáshoz való hozzáférést és 
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a vállalkozások és más jogalanyok versenyképességét, külön hangsúlyt helyezve a 

kkv-kra és a közepes tőkeértékű vállalatokra. 

(11a) A közlekedési infrastruktúra ESBA általi támogatásának hozzá kell járulnia az 

1315/2013/EU rendelet (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) és az 1316/2013/EU 

rendelet (TEN-T) céljainak eléréséhez új vagy hiányzó infrastruktúra létrehozása és 

a meglévő infrastruktúrák modernizálása és felújítása révén, lehetővé téve 

ugyanakkor a terület kutatási és innovációs tevékenységeinek finanszírozását.    

Különös figyelmet kell fordítani a közlekedési, a távközlési és az energiaágazat 

közötti kapcsolatokat erősítő szinergiaprojektekre, valamint az intelligens és 

fenntartható közlekedést célzó projektekre.  

(11b) A KAP mint egyetlen közösségi hatáskörbe tartozó szakpolitika területi hatállyal bír, 

ennélfogva kiválóan alkalmas az ESBA-val összefüggő projektek széles körű 

lebonyolítására. A célzott beruházások sikeres megvalósításához fel lehet használni 

a KAP számos meglévő eszközét. 

(11c) „A stabil és alkalmazkodóképes energiaunió és az előretekintő éghajlat-politika 

keretstratégiája” című közleményében a Bizottság hangsúlyozza az 

energiahatékonyság mint önálló energiaforrás jelentőségét, és egyértelműen 

kimondja, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap „lehetőséget biztosít az 

épületfelújítási beruházások jelentős növelésére”. Elismert tény, hogy az 

energiahatékonysági beruházások 2020-ig akár 2 millió, 2030-ig pedig további 2 

millió munkahelyet teremtenek majd. Az ESBA magánberuházások vonzására, 

munkahelyteremtésre, rugalmas gazdasági fejlődésre és a makrogazdasági 

egyensúlyhiány csökkentésére irányuló célja teljesítésének biztosítása érdekében 

arra van szükség, hogy külön figyelem összpontosuljon az energiahatékonyságra. 

Ezért az EBTP keretében technikai segítségnyújtást kell biztosítani az aggregált 

energiahatékonysági projekteket szolgáló célzott beruházási platformok 

létrehozásához. 

(12) Uniószerte számos kis- és középvállalkozás, valamint közepes piaci tőkeértékű vállalat 

szorul segítségre a piaci forrásokhoz jutás terén, különös tekintettel a nagyobb mértékű 

kockázattal járó beruházásokra. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap segíthet 

ezeknek a vállalkozásoknak az Unió-szerte nem egyenlő feltételeket eredményező 

tőkehiány, piaci hiányosságok és pénzügyi felaprózottság leküzdésében azáltal, hogy 

az EBB és az Európai Beruházási Alap, illetve a nemzeti fejlesztési bankok vagy 

intézmények, valamint a beruházási platformok és alapok számára lehetővé teszi 

közvetlen és közvetett tőkeinjekciók nyújtását, valamint a garancianyújtást a hitelek 

kiváló minőségű értékpapírosításához, és más olyan termékekhez, amelyek az ESBA 

céljainak eléréséhez engedélyezettek.  

(13)  ▌Az ESBA kis- és középvállalkozásoknak, valamint kisméretű közepes piaci 

tőkeértékű vállalatoknak nyújtott támogatását az Európai Beruházási Alapon (a 

továbbiakban: EBA) keresztül lehet végrehajtani ▌. 

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap magas társadalmi, gazdasági és 

környezetvédelmi értéket teremtő projekteket céloz meg. Az ESBA mindenekelőtt a 

minőségi munkahelyteremtést, a rövid, közép- és hosszú távú fenntartható növekedést 

és a versenyképességet, a kutatást, a kisgyermekkortól való oktatás és a képzést, az 
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infrastruktúra- és energiaváltást és -hatékonyságot előmozdító, és ezáltal az EUMSZ 

3. cikkével és az EUSZ 9. cikkével összhangban az Unió politikai céljaihoz 

hozzájáruló projekteket céloz meg, kiváltképp amennyiben ezek a projektek 

rendelkeznek a legnagyobb inkrementális értékkel.   

(14a) Az ESBA által támogatott beruházásoknak hozzá kell járulniuk a meglévő uniós 

programok és politikák, valamint az Európa 2020 stratégia intelligens, fenntartható 

és inkluzív növekedésre irányuló célkitűzéseinek megvalósításához. E 

beruházásoknak támogatniuk kell az Európai Tanács 2010. június 17-i 

következtetéseinek a végrehajtását. Az 5. cikk (2) bekezdésének b) és c) pontjában 

meghatározott általános célkitűzések elérése érdekében hozzá kell járulniuk az 

EUMSZ 170., 173. és 179. cikkében, valamint 194. cikkének (1) bekezdésében 

meghatározott célkitűzések eléréséhez. 

(14b) Az Unió által társfinanszírozott kezdeményezések jobb védelme és kereskedelmi és 

gazdasági hasznainak jobb learatása érdekében az ESBA-projektek résztvevőinek a 

Horizont 2020 programban a projekteredmények hasznosítása és elterjesztése – 

többek között ezek szellemi tulajdon révén történő védelme – tekintetében 

megállapított szabályokhoz hasonló szabályokat kell tiszteletben tartaniuk. 

(14c) Az Európai Stratégiai Beruházási Alapnak az egyedi projektek igényeinek legjobb 

kielégítése érdekében a pénzügyi termékek széles körét kell támogatnia, többek között 

a saját, illetve idegen tőke bevonására szolgáló eszközöket és a garanciákat. A 

termékek e széles köre lehetővé teszi az Európai Stratégiai Beruházási Alap számára, 

hogy alkalmazkodjon a piaci igényekhez, mindemellett ösztönzi a projektekben a 

magánberuházást. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap nem helyettesítheti a 

magánpiaci finanszírozást vagy a regionális vagy nemzeti fejlesztési bankok által 

nyújtott termékeket, hanem a piac hiányosságait kezelve mozgósítania kell a 

magánfinanszírozást, a közpénzek leghatékonyabb és stratégiai szemléletű 

felhasználásának biztosítása érdekében, egyszersmind tovább fokozva kohéziót az 

Unióban. 

(14d) Az ESBA foglalkoztatásra gyakorolt hatását módszeresen nyomon kell követni és 

tovább kell ösztönözni, különösen azzal a céllal, hogy a fenntartható és jó minőségű 

foglalkoztatás formájában tartós társadalmi előnyöket érjenek el, amelyeket mind a 

befektetők, mind pedig a munkavállalók élvezhetnek. 

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap a meglévő EBB-csoportbeli és uniós 

eszközöknél magasabb kockázatmegtérülési profillal rendelkező projekteket támogat, 

hogy kiegészítse a meglévő műveleteket. Az ESBA arra törekszik, hogy az egész 

Unióban finanszírozzon projekteket▌. Az Európai Stratégiai Beruházási Alapot csak 

akkor lehet igénybe venni, ha más forrásokból, többek között magán- vagy állami 

bankoktól, regionális vagy nemzeti fejlesztési bankoktól vagy az EBB-től nem áll 

rendelkezésre ▌finanszírozás. 

(16) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap ▌olyan beruházásokra irányul, amelyek a 

meglévő EBB-csoportbeli tevékenységnél magasabb kockázatokat foglalnak 

magukban, miközben összeegyeztethetők az uniós elvekkel és értékekkel a 

karbonszegény és körkörös gazdaságra történő átállást ösztönző társadalmi és 

környezeti, valamint a területi kohézióval kapcsolatos normák területén, ugyanakkor 
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megfelelnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap általi finanszírozás különleges 

követelményeinek.  Nem helyénvaló, hogy az ESBA arra törekedjen, hogy 

egyszerűen csökkentse az olyan beruházások tőkeköltségeit, amelyekhez az uniós 

garancia hiányában is találnának magánfinanszírozást. Az ESBA keretében az 

átlagos projektkockázatnak magasabbnak kell lennie, mint az Unióban elérhető más 

beruházási portfóliók esetében. Az uniós garancia árazási politikájának kellően 

figyelembe kell vennie azt, hogy foglalkozni kell az EU-ban a beruházások 

hiányával és a pénzügyi széttagoltsággal. 

(16a) Az Európai Stratégiai Beruházási Alapnak az oktatás, a képzés és a kutatás, az ikt-

val kapcsolatos készségek fejlesztése, a digitális oktatás, valamint a kulturális és 

kreatív ágazatok területén induló projekteket is meg kell céloznia. Az e területeken 

végrehajtott beruházások esetében olyan holisztikus megközelítést kell alkalmazni, 

amely az oktatásban és kultúrában meglévő saját értékeket kellőképpen tiszteletben 

tartja. 

(17) A potenciális projektek uniós garancia révén történő felhasználásáról és a nemzeti 

fejlesztési bankok vagy beruházási platformok számára az „Európai Stratégiai 

Beruházási Alap” megjelölés használatának támogathatóságáról egy beruházási 

bizottság dönt átlátható és független módon az irányítóbizottság által e rendelet 

értelmében elfogadott beruházási iránymutatásokkal összhangban. A beruházási 

bizottság nyolc, az e rendeletben meghatározott széles körű szakértelemmel bíró 

független szakértőből áll, akiket az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia. ▌ 

(18) Annak érdekében, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap támogatni tudja a 

beruházásokat, az Unió 16 000 000 000 EUR-nak megfelelő összegű garanciát nyújt. 

Portfolióalapú nyújtás esetén a garanciafedezet az eszköz típusától függően (idegen 

tőke, saját tőke vagy garancia) felső korlátot kap, a fennálló kötelezettségvállalások 

portfóliója volumenének százalékos arányában. A várakozások szerint, ha a garancia 

az EBB által nyújtandó 5 000 000 000 EUR-val társul, az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap támogatásával 60 800 000 000 EUR értékű további beruházás jöhet 

létre az EBB-nél és az EBA-nál. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap által 

biztosított 60 800 000 000 EUR támogatási összeg várhatóan összesen 

315 000 000 000 EUR értékű beruházást generál az Unióban az e rendelet 

hatálybalépésének időpontjától számított hároméves időszakon belül. Az ESBA 

tőkéjéhez további jelentős tagállami hozzájárulás – amely elengedhetetlen a hatás 

biztosításához – szükséges, hogy az Alap kapacitása közeledjen a tényleges 

szükségletekhez. A garancialehívás nélkül teljesülő projektekhez kapcsolódó 

garanciák rendelkezésre állnak új műveletek támogatásához.  

(18a)  Az Európai Központi Bank kifejezte, kész arra, hogy a másodlagos piacon az ESBA 

által kibocsátott kötvényeket vásároljon, amennyiben maga az ESBA kibocsát ilyen 

kötvényeket, illetve amennyiben az EBB így jár el az ESBA nevében. 

(19) Forrásainak várva várt további növelése érdekében az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapban való részvételt nyitottá kell tenni harmadik felek, például tagállamok, 

költségvetési és jogalkotási hatáskörrel rendelkező regionális kormányzatok, 
tagállamok által birtokolt vagy ellenőrzött nemzeti és regionális fejlesztési bankok 

vagy állami ügynökségek, magánszektorbeli szervezetek, valamint Unión kívüli 
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szervezetek számára, a meglévő hozzájárulók jóváhagyásától függően. A harmadik 

felek közvetlenül hozzájárulhatnak az ESBA-hoz. Amennyiben egy tagállam több 

állami gazdasági szerven vagy struktúrán keresztül vesz részt az ESBA-ban, ez nem 

ruházza fel a tagállamokat és az érintett harmadik felet további érdekeltséggel az 

ESBA irányítási struktúrájában.  

(19a) Az ESBA-nak a magánbefektetők vagy nemzeti fejlesztési bankok által létrehozott 

magánfinanszírozási struktúrák támogatására is lesz lehetősége, amilyen például az 

európai hosszú távú befektetési alap (EHTBA), amely kiegészítő szerepet játszhat 

továbbá a reálgazdaságba irányuló állami vagy magán/állami beruházások 

megvalósítása terén. Amint azt a(z) XX/XXXX rendelet előírja, a Bizottságnak 

rangsorolnia és racionalizálnia kell az EHTBA-knak az EBB-től származó 

finanszírozásra irányuló valamennyi alkalmazására vonatkozó eljárásait. A 

Bizottságnak és az EBB-nek meg kell vizsgálnia az ESBA és az EHTBA közötti 

lehetséges együttműködés valamennyi típusát is. 

(20) A projektek szintjén a harmadik felek az ESBA-val együtt végrehajthatnak 

projektalapú, vagy ▌beruházási platformokon keresztül nyújtott társfinanszírozást.  

(20a) Annak érdekében, hogy nemzeti és regionális szinten beruházások szabaduljanak 

fel, lehetőséget kell biztosítani, hogy nemzeti vagy regionális fejlesztési bank vagy 

intézmény, beruházási platform vagy alap uniós garanciát kapjon, lehetőség szerint 

tőkekövetelmény-engedmény céljából. Ezeket a műveleteket ESBA-műveletnek kell 

tekinteni. 

(20b) A Stabilitási és Növekedési Paktum valamennyi hatályos szabálya vonatkozik a 

tagállamok által az ESBA és a célzottan létrehozott beruházási platformok és a 

nemzeti fejlesztési bankok részére egyszeri intézkedés formájában nyújtott azon 

pénzügyi hozzájárulásokra, amelyek uniós garanciával rendelkeznek. 

(20c) Tekintettel arra, hogy az infrastruktúra-eszközöknek a nemteljesítés és a behajtás 

tekintetében igen jó eredményei vannak, és tekintettel arra, hogy az infrastruktúra-

projektek finanszírozását az intézményi befektetői eszközportfóliók diverzifikációjára 

szolgáló eszköznek lehet tekinteni, az ESBA-támogatásból részesülő 

infrastrukturális projekteket a szavatolótőke-szükséglet kiszámítása szempontjából 

1-es típusú kitettségként kell kezelni a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 

tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2015/6/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv (Szolvencia II) kiegészítéséről szóló, 2014. október 35-i 2009/10/EU 

felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 138. címe 5. fejezetének 6. szakaszában 

meghatározottak szerint. E megközelítést a szavatolótőke-szükséglet standard 

formulával való kiszámításához felhasznált módszerek, feltételezések és standard 

paraméterek Bizottaság általi felülvizsgálatának részeként kell megvizsgálni, a 

felhatalmazáson alapuló rendelet (150) preambulumbekezdésében említettek szerint. 

(21) Az ESBA-nak a meglévő regionális, nemzeti és uniós programokon, valamint az 

EBB meglévő programjain túli (azaz addicionális), azokat kiegészítő támogatást kell 

nyújtania. Feltéve, hogy minden lényeges jogosultsági kritérium teljesül, a tagállamok 

használhatják az Európai Strukturális Beruházási Alapot ahhoz, hogy hozzájáruljanak 

az uniós garanciával fedezett, támogatható projektek finanszírozásához és egy 

fejlesztési bank vagy intézmény, beruházási platform vagy alap tőkéjébe fektessenek 
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be. E megközelítés rugalmassága maximálissá teheti annak lehetőségét, hogy 

befektetőket vonzzon az Európai Stratégiai Beruházási Alap által célzott beruházások 

területére. 

(21a) A tagállamok az ezekre az alapokra alkalmazandó jogi keret, és különösen az 

1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a közös rendelkezésekről 

szóló rendelet) szerinti célkitűzésekkel, elvekkel és szabályokkal, valamint a 

partnerségi megállapodásokkal és a vonatkozó programokkal összhangban 

felhasználhatják az európai strukturális és beruházási alapokat azon támogatható 

projektek finanszírozásához való hozzájárulásra, amelyeket az uniós garanciával 

támogatnak. E megközelítés rugalmassága támogatja az uniós eszközök közötti 

szinergiákat, maximális hozzáadott értéket biztosít és növeli annak lehetőségét, hogy 

befektetőket vonzzon az Európai Stratégiai Beruházási Alap által célzott 

beruházások területére. Biztosítani kell az eszközök és beruházások közötti teljes 

körű kiegészítő jelleget anélkül, hogy európai strukturális és beruházási alapok 

keretében kidolgozott pénzügyi eszközöket váltanák fel, annak érdekében, hogy a 

lehető legnagyobb mértékben elkerüljék közöttük a kiszorító hatást. 

(22) Az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel összhangban és a jogbiztonság 

érdekében az ESBA keretében támogatott infrastruktúra- és projektberuházásoknak 

tagállami társfinanszírozás esetén összeegyeztethetőnek kell lenniük az állami 

támogatásokra vonatkozó szabályokkal. A Bizottság bejelentette, hogy e célból 

ésszerű időn belül (és mindenképpen a rendelet hatálybalépése előtt) kidolgozza az 

államitámogatás-értékeléssel kapcsolatos azon alapelveket, amelyeket az Európai 

Stratégiai Beruházási Alapból nyújtott támogatásra való jogosultság előfeltételeként a 

projekteknek teljesíteniük kell. Arra az esetre, ha a projekt – a gazdasági ágazatától 

függetlenül – eleget tesz ezen követelményeknek és támogatásban részesül az Európai 

Stratégiai Beruházási Alapon keresztül, a Bizottság bejelentette, hogy a kiegészítő 

nemzeti támogatásokat egy egyszerűsített és gyorsított államitámogatás-értékelés 

keretében fogják megvizsgálni, amely során a Bizottság mindössze az állami 

támogatás arányosságát ellenőrzi (a túlkompenzáció elkerülése végett). A Bizottság 

azt is bejelentette, hogy a közpénzek hatékony felhasználásának és a bizalomvédelem 

elvének maradéktalan tiszteletben tartásának biztosítása érdekében további 

iránymutatást nyújt az alapelvekkel kapcsolatosan. 

(23) Mivel sürgős fellépésre van szükség az Unióban, az EBB és az EBA szokásos 

profiljuktól eltérő egyéb projekteket is finanszírozhatnak 2015 folyamán, még e 

rendelet hatálybalépése előtt. Az e rendeletben előírt intézkedések előnyeinek 

maximalizálása érdekében lehetővé kell tenni az ilyen egyéb projektek számára, hogy 

az uniós garancia alá kerüljenek, amennyiben teljesítik az ebben a rendeletben 

meghatározott alapvető kritériumokat. 

(24) Az Európai Stratégiai Beruházási Alap által támogatott EBB finanszírozási és 

beruházási műveleteket a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi 

rendelet1 szerint (beleértve a megfelelő ellenőrző intézkedéseket és az adóelkerülés 

megelőzésére hozott intézkedéseket), valamint az Európai Csalás Elleni Hivatalra 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió 

általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom 

tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.). 
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(OLAF) és a Számvevőszékre vonatkozó szabályok és eljárások szerint kell irányítani, 

beleértve az Európai Bizottság, az Európai Számvevőszék és az Európai Beruházási 

Bank között létrejött háromoldalú megállapodást. 

(25) Az EBB és a beruházási bizottság rendszeresen értékeli az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap által támogatott tevékenységeket, hogy felmérje azok relevanciáját, 

teljesítményét, hatását, addicionalitását, hozzáadott értékét, valamint más uniós 

politikákkal, különösen az európai strukturális és beruházási alapokból nyújtott 

pénzügyi támogatásokkal való összehangolását és összhangját, és azonosítsa a 

jövőbeli tevékenységek javítását szolgáló szempontokat. Ezeket az értékeléseket és 

jelentéseket nyilvánosságra kell hozni, ezáltal hozzájárulva az elszámoltathatósághoz 

és a fenntarthatóság elemzéséhez. 

(25a) Az ESBA politikáinak figyelembe kell venniük a nemek közötti egyenlőséget, 

valamint támogatniuk kell a nemi szempontok érvényesítését és a hátrányos 

megkülönböztetés minden formájának megelőzését, kiemelt figyelmet fordítva a 

fogyatékossággal élő személyek számára a hozzáférés biztosítására. 

(26) Az Európai Stratégiai Beruházási Alapon keresztül végrehajtott finanszírozási 

műveletek mellett létre kell hozni az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot 

(EBTP). Az EBTP megerősített támogatást nyújt a projektek kidolgozásához és 

előkészítéséhez az egész Unióban, a Bizottság, az EBB, a nemzeti fejlesztési bankok 

és az európai strukturális és beruházási alapok irányító hatóságai szakértelmére építve. 

Ezáltal létrejön az Unión belüli beruházásokra vonatkozó technikai segítségnyújtással 

kapcsolatos kérdések megválaszolására szolgáló egyablakos rendszer. Az EBTP az 

ESBA-finanszírozáshoz való igazságos hozzáférés biztosítása érdekében ingyenes 

szaktanácsadást biztosít az Unió egész területén. Az EBTP szoros kapcsolatban 

dolgozik a hasonló nemzeti szintű szervezetekkel annak érdekében, hogy többnyelvű 

megközelítéssel megerősített decentralizált támogatást nyújtson a helyszínen, és 

megkönnyítse az információk hatékony terjesztését.  

(26a) Az EBTP különösen épít az olyan meglévő programok jó gyakorlataira, mint az 

Európai Kisközösségi Támogatási Keret (ELENA), Európai Energiahatékonysági 

Alap (EEEF), JEREMIE (mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató közös 

európai források), JASPERS (európai régiók beruházásait támogató közös 

program), JESSICA (fenntartható városfejlesztési beruházásokat támogató közös 

európai kezdeményezés ) és JASMINE (európai mikrofinanszírozási intézményeket 

támogató közös program). 

(27) Az EBB-nek nyújtott uniós garanciához kapcsolódó kockázatok fedezése érdekében 

létre kell hozni egy garanciaalapot. A garanciaalapot az uniós költségvetésből 

származó fokozatos hozzájárulással kell feltölteni. A garanciaalapba ezt követően az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap támogatásában részesülő projektekből származó 

bevételek és visszafizetések is befolynak, valamint a nem teljesítő adósoktól 

visszatérített összegek, ha a garanciaalap már kifizette az EBB-nek a garanciát. A 

grancialapon belüli bármely, a célösszeg kiigazításából eredő többletet vagy 

fennmaradó díjazást a célösszeg helyreállítását követően címzett bevételként vissza 

kell forgatni az Unió általános költségvetésébe annak érdekében, hogy bármely 

tételt, amelyet fel lehetett volna használni az EBSA-garanciaalap átcsoportosítási 

forrásaként, fel lehessen tölteni. 
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(28) A garanciaalap célja, hogy likviditási puffert biztosítson az uniós költségvetés 

számára az Európai Stratégiai Beruházási Alapnál a célkitűzései megvalósítása során 

felmerült veszteségekkel szemben. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap által 

támogatandó beruházások jellegével kapcsolatos tapasztalat alapján a garanciaalap 

forrásainak a teljes uniós garanciakötelezettség 50%-át kell kitennie. 

(29) Az uniós költségvetésből származó hozzájárulást ▌2022 végéig bezárólag 

fokozatosan engedélyezi az Európai Parlament és a Tanács, az éves költségvetési 

eljárás keretében. E célból a költségvetési hatóságnak igénybe kell vennie adott 

esetben a 2014–2020 közötti többéves finanszírozási keretről szóló, 2013. december 

2-i 1311/2013/EU, Euratom rendelet alapján rendelkezésre álló összes eszközt, 

igénybe véve különösen a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékot, 

a kifizetésekre vonatkozó összesített tartalékot és a rugalmassági eszközt. 

(30) Az uniós pénzügyi eszközökhöz való hasonlóságuk miatt az EBB-nek nyújtott uniós 

garanciának és a garanciaalapnak meg kell felelniük a hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodás, az átláthatóság, az arányosság, a megkülönböztetésmentesség, az 

egyenlő bánásmód és a szubszidiaritás 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és 

tanácsi rendelet1 140. cikkében említett elvének, és adott esetben a rendelet 139. 

cikkének.  

(31) Az Unión belül jelentős számú potenciális, gazdaságilag és technikailag életképes 

projekt létezik, amelyek a projektekhez kapcsolódó bizonytalanság és az átláthatóság 

hiánya miatt nem jutnak finanszírozáshoz. Ennek oka gyakran az, hogy a 

magánbefektetők nem tudnak a projektekről, vagy nem rendelkeznek elegendő 

információval a beruházási kockázat értékeléséhez. A Bizottságnak és az EBB-nek 

▌elő kell mozdítania az ▌olyan jelenlegi és jövőbeli uniós beruházási projektek 

átlátható tárának létrehozását, amelyek alkalmasak a beruházásra. A projekttár 

biztosítja, hogy a beruházási projektekre vonatkozó információkat rendszeresen és 

strukturáltan nyilvánosan hozzáférhetővé tegyék annak érdekében, hogy a befektetők 

beruházási döntéseiket megbízható és átlátható információkra alapozhassák. A 

projekttár keretében az alapvető üzleti titkok védelmére kiemelt hangsúlyt helyeznek. 

(32) Lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok a regionális és helyi hatóságokkal 

együttműködve részt vegyenek az európai beruházási projekttár létrehozásában, 

többek között oly módon, hogy információkat nyújtanak a területükön megvalósuló 

beruházási projektekről. 

(33) A projekttár csak a befektetők számára való láthatóság, illetve tájékoztatás céljából 

tartalmaz Unió-szerte megvalósuló projekteket. Idetartozhatnak olyan projektek, 

amelyek alkalmasak a magánszektor általi, vagy az európai vagy nemzeti szinten 

rendelkezésre álló más eszközök támogatásával történő teljes körű finanszírozásra. Az 

Európai Stratégiai Beruházási Alapnak képesnek kell lennie támogatni a projekttárban 

meghatározott projektekhez kötődő finanszírozást és környezeti szempontból 

fenntartható beruházást, de nem lehet automatizmus a listára való felkerülés és az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap támogatásához való hozzáférés között, és az 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió 

általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom 

tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.). 
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Európai Stratégiai Beruházási Alap, az EBB és a befektetési bizottság teljes 

mérlegelési jogkört kap a listán nem szereplő projektek kiválasztására és 

támogatására. 

(34) Az európai polgárok felé való elszámoltathatóság biztosítása érdekében az EBB-nek 

rendszeresen jelentést kell tennie az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap fejlődéséről és hatásáról, különösen az ESBA keretében 

végrehajtott műveleteknek a szokásos EBB-műveletekhez – ideértve a különleges 

műveleteket is – viszonyított addicionalitását illetően. Az Európai Parlament 

kérésére az irányítóbizottság elnökének és az ügyvezető igazgatónak meghallgatáson 

kell részt vennie és rögzített határidőn belül válaszolnia kell a számára feltett 

kérdésekre. 

(35) Az uniós garanciakötelezettségek megfelelő fedezetének biztosítása és az uniós 

garancia folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása érdekében a Bizottságnak 

felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi 

aktusokat fogadjon el az Unió általános költségvetéséből fizetendő összegek 

kiigazítása tekintetében ▌. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka 

során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak 

gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács 

részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról. 

(36) Mivel e rendelet célkitűzéseit, nevezetesen az unióbeli beruházások támogatását és a 

legfeljebb 3 000 alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások finanszírozáshoz való jobb 

hozzáférésének biztosítását a tagállamok a fellépésre fordítható költségvetési 

kapacitásaik egyenlőtlensége miatt nem tudják kielégítően megvalósítani, hanem a 

célkitűzések terjedelme és hatásai miatt azok uniós szinten jobban megvalósíthatók, az 

Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás 

elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt 

arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez 

szükséges mértéket. 

I. FEJEZET – Európai Stratégiai Beruházási Alap  

1. cikk 

Európai Stratégiai Beruházási Alap 

(1) A Bizottság megállapodástervezetet tárgyal meg az Európai Beruházási Bankkal 

(EBB) az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) e rendelet előírásai szerinti 

létrehozásáról.  

Az ESBA célja az unióbeli beruházások támogatása, és – az EBB megnövelt 

kockázatviselési képessége révén – a legfeljebb 3 000 alkalmazottat foglalkoztató 

vállalkozások számára a finanszírozáshoz való jobb hozzáférés biztosítása, előnyben 

részesítve a kis- és középvállalkozásokat és a kisméretű közepes piaci tőkeértékű 

vállalatokat (a továbbiakban: ESBA-megállapodás).  
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(2) Az ESBA-megállapodáshoz az Európai Unió bármely tagállama, valamint harmadik 

felek is csatlakozhatnak, többek között a nemzeti és regionális fejlesztési bankok 

vagy a tagállamok által birtokolt vagy ellenőrzött állami ügynökségek, regionális 

hatóságok, célzottan létrehozott beruházási platformok, valamint magánszektorbeli 

szervezetek. Sem a tagállamok, sem a harmadik felek nem jogosultak arra, hogy az 

irányítóbizottság tagjai legyenek. 

(2a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 17. cikknek megfelelő felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus révén az Unió nevében részt vegyen az ESBA-megállapodásban, 

amennyiben az megfelel e rendelet előírásainak. 

(2b) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 17. cikknek megfelelő felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus révén elfogadja az ESBA-megállapodás későbbi módosításait, 

amennyiben azok megfelelnek e rendelet előírásainak. 

1a. cikk 

Fogalommeghatározások 

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók: 

a) „ESBA-megállapodás”: az a jogi eszköz, amelyben a Bizottság és az EBB tovább 

részletezi az ebben a rendeletben az ESBA irányítására vonatkozóan meghatározott 

feltételeket; 

b) „nemzeti fejlesztési bank vagy intézmény”: hivatásos alapon pénzügyi 

tevékenységeket folytató jogi személy, amely egy tagállamtól közmegbízást kap arra, 

hogy központi, regionális vagy helyi szinten fejlesztési vagy támogatási 

tevékenységeket végezzen;  

c) „beruházási platform”: különleges célú gazdasági egység, kezelt számla, 

szerződésen alapuló társfinanszírozási vagy kockázatmegosztási mechanizmus, vagy 

bármilyen más módon létrehozott mechanizmus, amelyen keresztül befektetők 

pénzügyi hozzájárulást nyújtanak több beruházási projekt finanszírozása céljából, és 

amelyek között lehetnek egy adott tagállam területén végrehajtott több beruházási 

projektet összefogó nemzeti platformok, egy adott földrajzi térségben végrehajtott 

jelentős projektekben érdekelt több tagállamból vagy harmadik országból származó 

partnereket összefogó, több országra kiterjedő vagy regionális platformok, valamint 

egy adott ágazat beruházási projektjeit összefogó tematikus platformok is; 

d) „kis- és középvállalkozás” vagy „kkv”: a 2003/361/EK bizottsági ajánlás1 

mellékletének 2. cikkében meghatározottak szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás; 

e) „kisméretű közepes piaci tőkeértékű vállalat”: olyan, legfeljebb 499 alkalmazottat 

foglalkoztató jogi személy, amely nem kkv; 

f) „közepes piaci tőkeértékű vállalat”: olyan, legfeljebb 3000 alkalmazottat 

foglalkoztató jogi személy, amely nem kkv vagy kisméretű közepes piaci tőkeértékű 

vállalat;  

                                                 
1  A Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások 

fogalmának meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). 
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g) „addicionalitás”: az ESBA által olyan műveletekhez nyújtott támogatás eredménye, 

amelyek piaci vagy beruházási hiányosságok kezelésére irányulnak, és amelyeket az 

adott időszakban a szokásos EBB-eszközök segítségével – ideértve a különleges 

műveleteket is –, az ESBA támogatása nélkül nem lehetett volna végrehajtani, illetve 

az adott időszakban az EBA eszközei vagy az uniós eszközök keretében nem lehetett 

volna ugyanolyan mértékben végrehajtani. Az ESBA által támogatott projektek célja 

a munkahelyteremtés és a növekedés előmozdítása, ugyanakkor kockázati profiljuk 

jellemzően magasabb, mint a szokásos EBB-műveletek, többek között a különleges 

műveletek keretében támogatott projekteké. 

2. cikk 

Az ESBA-megállapodás feltételei 

(1) Az ESBA-megállapodás tartalmazza mindenekelőtt a következőket: 

a)  az ESBA mint különálló, egyértelműen azonosítható és átlátható 

garanciaeszköz és az EBB által kezelt külön számla létrehozására vonatkozó 

rendelkezések;  

b) az EBB által az ESBA-n keresztül nyújtandó pénzügyi hozzájárulás összege és 

feltételei; 

c) az EBB által az ESBA-n keresztül az Európai Beruházási Alapnak (EBA) 

nyújtandó finanszírozás feltételei; 

d) az ESBA-ra vonatkozó, 3. cikk szerinti irányítási rendelkezések, az Európai 

Beruházási Bank alapokmányának sérelme nélkül;  

da) az EBB uniós garanciára jogosult finanszírozási és beruházási műveleteire 

és EBA számára nyújtott finanszírozásaira vonatkozó részletes előírások, az 

5. cikk (2a) bekezdése és az 5a. cikk szerint; 

db) az ESBA-beruházások makrogazdasági hatásainak – többek között a 

munkahelyteremtésre és a növekedésre, az energiahatékonyságra, a 

transzeurópai közlekedési hálózatra, a városi mobilitásra, az uniós 

célkitűzések, többek között az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 

teljesítésére, valamint a magántőke mobilizálására és annak a beruházások 

támogatására gyakorolt hatásainak – értékelésére használandó fő 

teljesítménymutatók eredménytáblája; 

e) az uniós garanciára vonatkozó, többek között a következőkre kiterjedő 

részletes szabályok a 7. cikknek megfelelően: a meghatározott 

eszköztípusokból álló portfóliókra vonatkozó fedezeti felső korlát, az uniós 

garancia lehívása, amelyre – a saját tőke esetleges veszteségei kivételével – 

évente egyszer, a műveletek nyereségének és veszteségének nettósítását 

követően kerülhet sor, valamint a garanciával összefüggő díjazás, és az arra 

vonatkozó előírás, hogy a kockázatvállalás díját a hozzájárulók között a 

kockázatmegosztás arányában kell elosztani; 

f) a követelések behajtásához kapcsolódó előírások és eljárások; 
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fa)  a projektek kiválasztására szolgáló eljárás, ideértve azt is, hogy milyen 

szerepet játszik az EBB a projektjavaslatok kezdeti értékelésében és azok 

beruházási bizottsághoz való továbbításában; 

g) az uniós garancia felhasználására vonatkozó előírások, többek között a 

meghatározott időkeretek és a fő teljesítménymutatók; 

ga) részletes rendelkezések annak biztosítása érdekében, hogy az EBB által a 20. 

cikk szerinti átmeneti időszakban aláírt finanszírozási és beruházási 

műveletek jogosultak legyenek az uniós garanciára; 

h) az EBTP ▌finanszírozására vonatkozó rendelkezések a 8a. cikknek (új) 

megfelelően; 

i) az EBB ESBA által támogatott finanszírozási és beruházási műveleteihez 

harmadik felek által nyújtott társfinanszírozás módjára vonatkozó 

rendelkezések; 

j) az uniós garancia által nyújtott fedezet feltételei;  

ja) a finanszírozott projektek szellemitulajdon-jogára vonatkozó rendelkezések 

az 1291/2013/EU1 európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírtak szerint. 

Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az ESBA támogatásával végrehajtott 

műveleteket és az EBB egyéb műveleteit egyértelműen el kell különíteni. Az EBB-

nek ezért biztosítania kell, hogy az ESBA tevékenységeit külön pénzügyi kimutatás 

tartalmazza. 

Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az EBA által végrehajtott ESBA-

tevékenységeket az EBA irányító szervei irányítják. Ezeket azonban fel kell tüntetni 

az átfogó ESBA-jelentéstételben. 

Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az ESBA által támogatott műveletek után az 

Uniót megillető díjazásra az uniós garancia lehívásakor teljesítendő kifizetések, 

valamint a 8a. cikk (új) és az 5. cikk (3) bekezdése szerinti költségek levonását 

követően kerül sor.  

▌ 

(3) Az ESBA-megállapodás részes feleivé váló tagállamoknak képeseknek kell lenniük 

hozzájárulást nyújtani, mindenekelőtt készpénz vagy az EBB számára elfogadható 

garanciavállalás formájában. Egyéb harmadik felek a hozzájárulást csak készpénz 

formájában tehetik meg. 

2a. cikk 

Pénzügyi szabályok 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács 1291/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a 

„Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 
1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 104. o.). 
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Az ESBA-ra és az EBTP-re alkalmazandó pénzügyi szabályokat az irányítóbizottság 

fogadja el. Ezek a szabályok nem térhetnek el a 966/2012/EK, Euratom rendelettől. 

Az ESBA-megállapodásról folytatott tárgyalások keretében az ESBA létrehozása előtt vagy 

az irányítóbizottság hivatalos felkérésére a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy kellően 

indokolt esetekben átmeneti pénzügyi szabályok formájában az EUMSZ 290. cikke és az e 

rendelet 17. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján eltéréseket tegyen 

lehetővé. Ezek az átmeneti pénzügyi szabályok legfeljebb három évig, illetve addig az 

időpontig érvényesek, amikor a Parlament és a Tanács az ESBA különleges 

követelményeinek beépítése céljából módosítja a 966/2012/EK, Euratom rendeletet. 

3. cikk 

Az ESBA irányítása 

(1) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az ESBA-t irányítóbizottság irányítja, amely 

az 5. cikk (2) bekezdésében és az 5. cikk (2) bekezdésének a) pontjában foglalt 

célokkal, valamint az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel összhangban 

meghatározza a stratégiai orientációt, különös hangsúlyt helyezve arra, hogy hol a 

legnagyobb a növekedésre és a munkahelyteremtésre gyakorolt hatás, a stratégiai 

eszközelosztást, valamint a működési szabályokat és eljárásokat, beleértve az ESBA 

által támogatható projektek beruházási politikáját és az ESBA kockázati profilját, 

azzal a céllal, hogy maximalizálja a növekedést, a munkahelyteremtést és a 

beruházást, valamint hogy biztosítsa az ESBA-garancia által támogatott 

beruházások addicionalitását. Az irányítóbizottság határozza meg a támogatható 

beruházási platformokra vonatkozó beruházási politikát is. Az irányítóbizottság 

határozza meg az uniós garancia árazási politikáját, kellően figyelembe véve azt, 

hogy orvosolni kell az Európai Unióban a beruházások hiányát és a pénzügyi 

széttagoltságból eredő problémákat. Az irányítóbizottságnak az uniós garancia 

felhasználására vonatkozóan a beruházási bizottság által alkalmazandó beruházási 

iránymutatásokat kell elfogadnia.  

(1a) Az ESBA beruházási iránymutatásai tekintetében a Bizottság által követendő 

prioritásoknak tükrözniük kell az Unió célkitűzéseit, és összhangban kell lenniük 

jelen rendelet 5. cikkének (2a) bekezdésével. A prioritásokat az ESBA-

megállapodás hatálybalépése előtt kell meghatározni, és adott esetben felül kell 

vizsgálni őket. A prioritásokat nyilvánosságra kell hozni. A Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy a 17. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokat fogadjon el e célból. 

 Mandátumának az ESBA irányítóbizottságán belüli gyakorlása során a 

Bizottságnak az első albekezdésnek megfelelően meghatározott és felülvizsgált 

prioritásokat kell előmozdítania, és ezekkel összhangban kell szavaznia. 

(2) ▌Az irányítóbizottságnak négy tagja van: három tagot a Bizottság jelöl, egyet pedig 

az EBB. Az irányítóbizottság a tagjai közül választja meg elnökét hároméves, 

egyszer megújítható időtartamra.   

Az irányítóbizottság konszenzussal hoz határozatot.  

(3) ▌Az irányítóbizottság ▌konszenzussal hoz határozatot. ▌ 
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 ▌A tagállamok és a harmadik felek az ESBA-hoz garanciavállalás, illetve 

készpénz formájában járulhatnak hozzá, azonban az irányítóbizottságban nem 

kapnak tagsági képviseletet. 

Az irányítóbizottság üléseinek jegyzőkönyvét az irányítóbizottság általi 

jóváhagyásukat követően mielőbb közzé kell tenni. 

(4) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az ESBA élére ügyvezető igazgatót kell 

kinevezni, akinek feladata az ESBA napi szintű irányítása, valamint az (5) 

bekezdésben említett beruházási bizottság üléseinek előkészítése és az elnöki 

teendők ellátása. Az ügyvezető igazgató munkáját a helyettes ügyvezető igazgató 

segíti. 

Az ügyvezető igazgató negyedévente jelentést tesz az ESBA tevékenységéről az 

irányítóbizottságnak. Az ügyvezető igazgatót és a helyettesét a Bizottság és az EBB 

együttes javaslata alapján az irányítóbizottság nevezi ki három évre, határozott idejű, 

egyszer megújítható megbízatással. Nyílt kiválasztási eljárás alapján az EBB 

jóváhagyását követően a Bizottság az Európai Parlament elé terjeszti az ügyvezető 

igazgatói és helyettes ügyvezető igazgatói posztra javasolt jelöltek külön-külön 

elkészített, szűkített listáját. 

Az EBB jóváhagyását követően a Bizottság jóváhagyás céljából az Európai 

Parlament elé terjeszti az ügyvezető igazgató és a helyettes ügyvezető igazgató 

kinevezésére irányuló javaslatot. A javaslat jóváhagyását követően az 

irányítóbizottság kinevezi az ügyvezető igazgatót és a helyettes ügyvezető igazgatót. 

(5) Az ESBA-megállapodás előírja, hogy az ESBA keretében beruházási bizottságot kell 

létrehozni, amelynek feladata a potenciális projektek vizsgálata az ESBA beruházási 

szabályainak megfelelően, valamint a projektek uniós garancia révén történő 

támogatásának jóváhagyása az 5. cikknek megfelelően, tekintet nélkül azok földrajzi 

elhelyezkedésére. Ezen túlmenően, a beruházási bizottság az illetékes szerv a 

beruházási platformok és nemzeti fejlesztési bankok támogathatóságának 

jóváhagyása, valamint számukra az „ESBA” vagy „Európai Stratégiai Beruházási 

Alap” megjelölés használatának engedélyezése tekintetében. A jóváhagyás iránti 

kérelmet meg kell újítani, ha a beruházási platform lényegesen módosítja alapvető 

beruházási politikáit. 

A beruházási bizottság nyolc független szakértőből és az ügyvezető igazgatóból áll. 

A független szakértőknek jelentős és releváns piaci szakértelemmel kell 

rendelkezniük a projektstrukturálás és projektfinanszírozás, valamint a 

makroökonómia területén. A beruházási bizottságnak multidiszciplináris 

felépítésűnek kell lennie, és különböző ágazatokban, valamint az Unión belüli 

különböző földrajzi piacokon szerzett széles körű szakértelmet kell felölelnie. 

Magában kell foglalnia az ESBA általános célkitűzéseivel kapcsolatos 

beruházásokra vonatkozó szakértelmet, többek között a kutatás és fejlesztés, a 

közlekedés és a kis- és középvállalkozások, a környezetvédelmi célkitűzések, a 

szociálpolitika, ideértve a szociális és szolidáris gazdaságot is, az állami és állami 

irányítású projektberuházások, a területi kohézió, valamint az oktatás és képzés 

területén. A beruházási bizottságot az irányítóbizottság nevezi ki határozott idejű, 
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hároméves, megújítható megbízatással, amely összességében nem haladhatja meg a 

hat évet.  

Nyílt kiválasztási eljárás alapján az EBB jóváhagyását követően a Bizottság az 

Európai Parlament elé terjeszti a beruházási bizottság nyolc szakértői posztjára 

javasolt jelöltek szűkített listáját. 

Az EBB jóváhagyását követően a Bizottság jóváhagyás céljából az Európai 

Parlament elé terjeszti a szakértők kinevezésére irányuló, a nemek kiegyensúlyozott 

megoszlását figyelembe vevő javaslatot. E javaslat jóváhagyását követően az 

irányítóbizottság hároméves megújítható időtartamra kinevezi a szakértőket. 

Feladataik ellátása során a beruházási bizottság tagjainak függetlenül kell 

eljárniuk, és nem fogadhatnak el utasításokat az EBB-től, az uniós intézményektől, 

a tagállamoktól, vagy bármely más köz- vagy magánszervezettől. Az EBB 

személyzete segítheti munkájukat elemzési, logisztikai és igazgatási támogatással. 

Az EBB személyzete által elvégzett projektértékelés azonban nem kötelező a 

beruházási bizottságra nézve. 

A beruházási bizottság minden egyes tagjának önéletrajzát és érdekeltségi 

nyilatkozatát nyilvánossá kell tenni, azokat folyamatosan aktualizálni kell, 

érvényességüket pedig a Bizottság és az EBB alaposan ellenőrzi.  

A beruházási bizottság döntéseit egyszerű többséggel hozza, és nyilvánosságra 

hozza és hozzáférhetővé teszi őket.  

II. FEJEZET – UNIÓS GARANCIA ÉS UNIÓS 

GARANCIAALAP 

4. cikk 

Uniós garancia 

Az Unió visszavonhatatlan és feltétel nélküli garanciát nyújt (a továbbiakban: uniós 

garancia) az EBB-nek az e rendelet és az ESBA-megállapodás hatálya alá tartozó, az Unión 

belül végrehajtott finanszírozási, illetve beruházási műveletekhez, ideértve a több 

tagállambeli partnerek és az európai szomszédságpolitika, ezen belül a stratégiai 

partnerség, a bővítési politika, valamint az Európai Gazdasági Térség vagy az Európai 

Szabadkereskedelmi Társulás hatálya alá tartozó harmadik országok valamelyike közötti 

műveleteket, illetve a valamely tagállam és az Európai Unió működéséről szóló szerződés II. 

mellékletében meghatározott valamely tengerentúli ország vagy terület közötti műveleteket. 

Az uniós garanciát a 6. cikkben említett eszközök tekintetében azonnal lehívható garanciaként 

kell nyújtani. Amennyiben az uniós garanciát fejlesztési bank vagy beruházási platform 

számára nyújtják, célja tőkekövetelmény-engedmény elérése. 

5. cikk 

Az uniós garancia felhasználására vonatkozó előírások 

(1) Az uniós garancia nyújtása az ESBA-megállapodás hatálybalépésének, valamint a 

beruházási iránymutatások irányítóbizottság általi elfogadásának függvénye. 
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(2) Az uniós garancia az EBB ▌finanszírozási és beruházási műveleteihez vagy 

alapokba történő befektetés szintjén az EBB finanszírozási és beruházási 

műveleteinek az EBA általi végrehajtása céljából biztosított EBB-finanszírozáshoz 

nyújtható a 7. cikk (2) bekezdésének megfelelően, és a beruházási bizottság 

jóváhagyásával.  

Az érintett műveletek összhangban vannak az uniós szakpolitikákkal és támogatják a 

következő általános célok valamelyikét: 

a) új, meglévő vagy hiányos közlekedési infrastruktúra és innovatív 

technológiák fejlesztése, összhangban az 1316/2013/EU (Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz) és az 1315/2013/EU (TEN-T iránymutatások) 

rendeletekkel, mind a törzs- és átfogó hálózatok, mind pedig a horizontális 

prioritások tekintetében;  

aa) intelligens és fenntartható városi mobilitással kapcsolatos projektek 

fejlesztése, melyek a hozzáférésre, az üvegházhatású gázok, az energia és a 

balesetek csökkentésére irányuló célkitűzéseket tartalmaznak; 

b) az energetikai infrastruktúra fejlesztése és korszerűsítése az energiaunió 

prioritásaival, illetve a 2020-as, 2030-as és 2050-es éghajlat- és 

energiapolitikai keretekkel összhangban, különösen a villamosáram-

hálózatok összekapcsolása, az intelligens hálózatok elosztási szinten, az 

energia tárolása és a piacok szinkronizálása;  

c) a megújuló energia terjesztése, ▌az erőforrás-hatékonyság, az 

energiahatékonyság és az energiamegtakarítás fokozása, különösen az 

energia iránti kereslet csökkentésére összpontosítva a keresletoldali 

szabályzás és az épületek felújítása révén; 

d) az információs és kommunikációs technológiák, a digitális és 

telekommunikációs infrastruktúrák és a szélessávú hálózatok Unió-szerte 

történő fejlesztése; 

e) beruházás az innováció, a kutatás és a fejlesztés terén, ideértve a kutatási 

infrastruktúrát is, a kísérleti és demonstrációs projekteket, a tudományos 

világ és az ipar közötti együttműködést, illetve a tudás és technológia 

átadását; 

ea) beruházások az oktatás, képzés és vállalkozási készségek terén; 

eb) beruházás az innovatív egészségügyi megoldásokba, mint például az e-

egészségügy és hatásos új gyógyszerekbe, valamint a szociális szektorba; 

ec) a kulturális és kreatív ágazatokba történő beruházások; 

ed) a környezetvédelemhez és -gazdálkodáshoz, az ökoszisztéma-szolgáltatások 

erősítéséhez és a fenntartható városfejlesztéshez kapcsolódó projektekbe és 

infrastruktúrába történő beruházások; 



 

 

 PE558.975/ 20 

 HU 

ee) pénzügyi támogatás, ideértve a működőtőke-kockázatfinanszírozást is kis- és 

középvállalkozásoknak, kezdő és leváló vállalkozásoknak, továbbá kisméretű 

közepes piaci tőkeértékű vállalatoknak az EBA által, illetve közepes piaci 

tőkeértékű vállalatoknak az innovatív és fenntartható ágazatokban a 

technológiák területén betöltött vezető szerep biztosítása érdekében; 

ef) a Horizont 2020 és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz célkitűzéseivel 

összhangban lévő projektek finanszírozása. 

Emellett az uniós garancia kiterjed a célzottan létrehozott olyan beruházási 

platformok vagy alapok és nemzeti és regionális fejlesztési bankok, valamint olyan 

egyéb intézmények EBB-n keresztül történő támogatására, amelyek a beruházási 

bizottság jóváhagyását követően az e rendelet előírásainak megfelelő műveleteket 

finanszíroznak. Ebben az esetben az irányítóbizottság a 3. cikk (1) bekezdésével 

összhangban pontosan meghatározza az említett támogatható gazdasági egységekre 

vonatkozó szabályokat, rájuk hagyva az egyedi beruházási döntések jóváhagyását. 

Ezeket a műveleteket és az azokhoz teljesített hozzájárulásokat ESBA-műveletnek 

kell tekinteni. A beruházási platformok uniós, nemzeti és regionális szinten 

képesek összefogni a társberuházókat, a hatóságokat, a szakértőket, az oktatási, 

képzési és kutatási intézményeket, a szociális partnereket és a civil társadalom 

képviselőit, valamint a többi érintett szereplőt. 

(2a) Az ESBA a meglévő EBB- és uniós eszközök által támogatott projekteknél 

magasabb kockázati profillal rendelkező projekteket céloz meg, hogy kiegészítse a 

meglévő műveleteket. Az ESBA olyan projekteket támogat, amelyek az alábbi 

célokra irányulnak: 

a) uniós normák szerinti költség-haszon elemzés szerint gazdasági szempontból 

életképesek, továbbá állami partner vagy pénzügyi közvetítő – így beruházási 

platform vagy fejlesztési bank – általi társfinanszírozás támogatja az 

esetleges beruházási hiány megszüntetését; 

b) az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós cél 

követése, minőségi munkahelyek teremtése, gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió növelése, uniós hozzáadott értékként jelentős társadalmi és 

gazdasági előrelépés biztosítása; 

c) olyan műveletekre összpontosítanak, amelyeket nem lehetett volna az uniós 

költségvetés felhasználása vagy az EBB rendes tevékenysége – ideértve a 

különleges műveleteket is – révén végrehajtani, továbbá nem részesülnek 

piaci finanszírozásban; 

d) magasabb kockázati profillal rendelkeznek, mint az EBB meglévő 

tevékenysége keretében támogatott projektek, figyelembe véve, hogy a 

legnagyobb mértékű kiegészítő jelleget csak úgy lehet elérni, ha a pénzügyi 

erőforrásokat olyan projektekre összpontosítják, amelyek egyébként nem 

részesülnek finanszírozásban; a megfelelő intézkedéseket a 3. cikk (1) 

bekezdésében foglalt eljárásoknak megfelelően kell kialakítani. 
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(2b) Elismerve, hogy bármilyen méretű projektek előmozdíthatják az európai gazdaság 

helyzetét, az ESBA által támogatandó projektek méretét illetően nincs korlátozás. 

(3) Az Európai Beruházási Bank alapokmánya 17. cikkének megfelelően az EBB a 

finanszírozási műveletek kedvezményezettjeire terheli az ESBA-hoz kapcsolódó 

költségeit. A második és harmadik albekezdés sérelme nélkül az uniós költségvetés 

nem fedezi az e rendelet keretében az EBB által végrehajtott finanszírozási és 

beruházási tevékenységekhez kapcsolódóan az EBB-nél felmerült igazgatási 

kiadásokat vagy bármely egyéb díjat. 

Az EBB a 2. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerint a teljes fennálló uniós 

garanciakötelezettség 1 %-ának megfelelő kumulált maximális felső korlát erejéig 

lehívhatja az uniós garanciát azon költségek fedezése céljából, amelyek a 

finanszírozási műveletek kedvezményezettjeinek való felszámítás során nem kerültek 

behajtásra. 

Amennyiben az EBB az ESBA nevében a 7. cikk (2) bekezdésének megfelelően 

uniós garanciával fedezett finanszírozást nyújt az EBA-nak, az EBB díjai fedezhetők 

az uniós költségvetésből. 

(4) ▌A tagállamok az ezekre az alapokra alkalmazandó jogi keret szerinti 

célkitűzésekkel, elvekkel és szabályokkal, valamint a partnerségi 

megállapodásokkal és a vonatkozó programokkal összhangban felhasználhatják az 

európai strukturális és beruházási alapokat azon támogatható projektek 

finanszírozásához való hozzájárulásra, amelyeket az EBB az uniós garancia fedezete 

mellett finanszíroz. Biztosítani kell az összehangolást, a kiegészítő jelleget, az 

addicionalitást, a koherenciát és a szinergiákat. 

(4a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 17. cikkel összhangban felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben további különös szabályokat határoz 

meg az európai strukturális és beruházási alapok támogatásának és az EBB által az 

uniós garancia fedezete mellett finanszírozott projekteknek az összekapcsolására, 

beleértve az európai strukturális és beruházási alapok beruházási platformok 

keretében történő részvételére vonatkozó szabályokat is. 

6. cikk 

Támogatható eszközök 

Az 5. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában az EBB az uniós garanciát alapvetően 

portfólióalapon fordítja az eszközök kockázatának fedezésére.  

A következő ▌eszközök támogathatók az uniós garanciával, illetőleg képezhetnek portfóliót: 

a) EBB-hitelek, garanciák, viszontgaranciák, tőkepiaci eszközök, a finanszírozás más 

formái vagy hitelminőség-javító eszközök, valamint tulajdonviszonyt, illetve részben 

tulajdonviszonyt megtestesítő befektetések, köztük a nemzeti fejlesztési bankokon 

vagy intézményeken, beruházási platformokon vagy alapokon keresztül nyújtottak 

is. Ezeket az eszközöket az Unióban – többek között valamely tagállam és egy 

harmadik ország között határokon átnyúlóan – végrehajtott műveletek javára kell 

nyújtani, megszerezni vagy kibocsátani e rendeletnek megfelelően, és amennyiben az 
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EBB-finanszírozásra még le nem járt vagy meg nem szüntetett, aláírt megállapodás 

alapján kerül sor;  

b) az EBB által az EBA számára annak érdekében nyújtott finanszírozás, hogy az EBA 

hitelt, garanciát, viszontgaranciát, egyéb más hitelminőség-javító eszközt, tőkepiaci 

eszközt, valamint tulajdonviszonyt, illetve részben tulajdonviszonyt megtestesítő 

befektetéseket nyújthasson, többek között nemzeti fejlesztési bankokon vagy 

intézményeken, beruházási platformokon vagy alapokon keresztül. Ezeket az 

eszközöket az Unióban végrehajtott műveletek javára kell nyújtani, megszerezni vagy 

kibocsátani e rendeletnek megfelelően, és amennyiben az EBA-finanszírozásra még le 

nem járt vagy meg nem szüntetett, aláírt megállapodás alapján kerül sor. 

ba) EBB-garancia nemzeti fejlesztési bankok vagy intézmények, beruházási platformok 

vagy uniós viszontgaranciával működő alapok számára. 

7. cikk 

Az uniós garancia fedezete és feltételei 

(1) Az EBB számára a (2) bekezdésnek megfelelően biztosított uniós garancia összege 

16 000 000 000 EUR, amelyből legfeljebb 2 500 000 000 EUR juttatható az EBB 

által az EBA-nak nyújtott finanszírozáshoz.  A 8. cikk (9) bekezdésének sérelme 

nélkül az EBB számára biztosított garancia keretében teljesített uniós kifizetések 

összesítve nem haladhatják meg a garancia összegét.  

(2) A garancia által egy meghatározott típusú, a 6. cikkben említett eszközportfólióra 

biztosított fedezetet a szóban forgó portfólió kockázata határozza meg. Az uniós 

garancia keretében portfólióalapú, első veszteségre nyújtott garancia vagy teljes 

garancia biztosítható. Az uniós garancia más befizetők által biztosított feltételekkel 

azonos feltételek mellett nyújtható.  

Amennyiben az EBB az ESBA-n keresztül finanszírozást nyújt az EBA számára az 

EBB finanszírozási és beruházási műveleteinek végrehajtásához, az uniós garancia 

az EBB általi finanszírozás tekintetében teljes garanciát biztosít, feltéve, hogy az 

EBB azonos összegű finanszírozást biztosít uniós garancia nélkül. Az uniós garancia 

által fedezett összeg nem haladhatja meg a 2 500 000 000 EUR-t.  

(3) Amennyiben az EBB az ESBA-megállapodással összhangban lehívja az uniós 

garanciát, az Unió a szóban forgó megállapodás feltételeinek megfelelően igény 

szerint teljesíti a kifizetést. 

(4) Amennyiben az Unió az uniós garancia alapján kifizetést teljesít az EBB-nek, az 

Unió átvállalja az EBB-nek az uniós garancia alá tartozó finanszírozási művelettel 

kapcsolatos jogosultságait, az EBB pedig az Unió nevében gondoskodik a kifizetett 

összegekre vonatkozó követelések behajtásáról és a 2. cikk (1) bekezdése f) 

pontjában rögzített rendelkezések és eljárások alapján behajtott összegekből 

visszatérítést nyújt az Uniónak. 
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8. cikk 

Uniós garanciaalap 

(1) Uniós garanciaalapot (a továbbiakban: garanciaalap) kell létrehozni, amely olyan 

likviditási puffert képez, amelyből az uniós garancia lehívása esetén az EBB-nek 

fizetést teljesítenek. 

(2) A garanciaalap forrásai a következők: 

a) hozzájárulások az Unió általános költségvetéséből, 

b) a garanciaalap befektetett forrásainak hozama, 

c) a nemteljesítő adósoktól az ESBA-megállapodásban meghatározott behajtási 

eljárásnak megfelelően behajtott összegek a 2. cikk (1) bekezdésének f) 

pontjában előírtak szerint, 

d)  az Unió által az ESBA-megállapodással összhangban kapott bevételek és 

egyéb kifizetések. 

(3) A garanciaalap (2) bekezdés b), c) és d) pontjában előírt forrásai a 966/2012/EU 

rendelet 21. cikke (4) bekezdésének megfelelően belső címzett bevételt képeznek. 

(4) A garanciaalap számára a (2) bekezdés szerint biztosított forrásokat a Bizottság 

közvetlenül kezeli, és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével, valamint 

az abból következő megfelelő prudenciális szabályokkal összhangban fekteti be. 

(5) A garanciaalap (2) bekezdésben említett forrásait arra kell felhasználni, hogy a 

garanciaalap olyan megfelelő szintet (a továbbiakban: célösszeg) érjen el, amely 

tükrözi az uniós garancia formájában fennálló kötelezettségek teljes összegét. A 

célösszeg a teljes uniós garanciavállalási kötelezettség 50 %-ában kerül 

meghatározásra.  

Kezdetben a célösszeget legkésőbb 2022-ig kell elérni a (2) bekezdés a) pontjában 

említett források, valamint a garanciaalap (2) bekezdés b), c) és d) pontjában előírt 

forrásai fokozatos befizetésével. 

(5a) A kezdeti célösszeg eléréséhez szükséges előirányzatokat fokozatosan engedélyezi 

az Európai Parlament és a Tanács az éves költségvetési eljárás keretében, 

megfelelően figyelembe véve a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi 

rendelet értelmében rendelkezésre álló valamennyi eszközt, igénybe véve különösen 

a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékot, a kifizetésekre 

vonatkozó összesített tartalékot és a rugalmassági eszközt. 

Ezzel összefüggésben az Európai Parlament és a Tanács megvizsgálja, hogy 

miként lehet finanszírozni az uniós garanciaalapot az egyes pénzügyi években 

jelentkező, előre nem látható bevételekből, például a pénzbírságokból származó 

bevételekből, valamint módosítják a vonatkozó jogi keretet annak érdekében, hogy 

fel lehessen használni e célra az Unió általános költségvetésének éves többletét. 
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A garancialap finanszírozását az Európai Parlament és a Tanács mind a 

kötelezettségvállalási, mind a kifizetési előirányzatok tekintetében felülvizsgálja a 

2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. 

december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet választások utáni 

áttekintése/felülvizsgálata keretében, amelyet az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi 

rendelet 2. cikkében előírtak szerint legkésőbb 2016 végén kezdenek meg. 

Amennyiben az éves költségvetési eljárás keretében megállapodás születik arról, 

hogy a többéves pénzügyi keret áttekintését/felülvizsgálatát megelőző években 

uniós programokból történő átcsoportosításokat felhasználnak az uniós garancia 

finanszírozási forrásaként, az Európai Parlament és a Tanács megvizsgálja, hogy 

miként lehet mindezt a lehető legnagyobb mértékben kompenzálni. 

(6) A Bizottság 2018. december 31-ig, majd azt követően évente felülvizsgálja a 

garanciaalap szintjének megfelelőségét, figyelembe véve a forrásoknak a garancia 

aktiválásából származó bármely csökkenését és az EBB által a 10. cikk (3) 

bekezdésének megfelelően benyújtott értékelést.  

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 17. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el az (5) bekezdésben előírt célszint 

lefelé történő, legfeljebb 10 %-kal való kiigazítása vonatkozásában, hogy a célszint 

jobban tükrözze az uniós garancia lehívásának kockázatát. 

(7) A célszint n. évben történő kiigazítását vagy a garanciaalapban rendelkezésre álló 

források megfelelőségének a (6) bekezdésben előírt felülvizsgálattal összhangban 

végrehajtott értékelését követően: 

a) a garanciaalap bármely többletét a 966/2012/EU, Euratom rendelet 21. cikke 

(4) bekezdése szerinti címzett bevételként az általános költségvetésbe kell 

befizetni bármely olyan tételt illetően, amelyet fel lehetett volna használni az 

EBSA-garanciaalap átcsoportosítási forrásaként, 

b) a garanciaalapot az n+1. évben kezdődő legfeljebb hároméves időszakban éves 

részletek befizetésével kell feltölteni. 

(8) ▌Amennyiben a garanciából történő lehívások következtében a garanciaalap forrásai 

az adott időpontban nem érik el a felmerült kötelezettségek 50 %-át, a Bizottság 

jelentést nyújt be a garanciaalap feltöltéséhez esetleg szükséges rendkívüli 

intézkedésekről. 

(9) Amennyiben az uniós garancia lehívására kerül sor, a garanciaalap (2) bekezdés b), 

c) és d) pontja szerinti forrásait az uniós garancia célösszegének visszaállítására kell 

felhasználni. Bármely fennmaradó összeget a 966/2012/EU, Euratom rendelet 21. 

cikke (4) bekezdése szerinti címzett bevételként az általános költségvetésbe kell 

befizetni bármely olyan tételt illetően, amelyet fel lehetett volna használni az 

EBSA-garanciaalap átcsoportosítási forrásaként. 

(9a) Amennyiben további többlet marad a (7) bekezdés a) pontjában és a (9) 

bekezdésben előírt követelmények teljes mértékű teljesítését követően, a Bizottság 

javaslatot terjeszt elő az uniós garancia általános szintjének megemelésére, ami a 

beruházási terv megerősítését eredményezi. 
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III. FEJEZET – Európai beruházási tanácsadó platform és európai beruházási 

projekttár 

8a. cikk 

Az európai beruházási tanácsadó platform 

(1)  Az ESBA-megállapodás rendelkezik egy európai beruházási tanácsadó platform 

EBB-n belüli létrehozásáról. Az EBTP célja, hogy – az EBB és a Bizottság 

meglévő tanácsadó szolgálataira építve – tanácsadással segítse a beruházási 

projektek azonosítását, előkészítését és kidolgozását, és központi technikai 

tanácsadó platformként szolgáljon az Unión belüli projektfinanszírozás számára. 

Ebbe beletartozik a projektstrukturáláshoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, 

az innovatív pénzügyi eszközök és a köz- és magánszférabeli partnerség 

használata, valamint adott esetben az uniós jogszabályok vonatkozó kérdései 

kapcsán nyújtott tanácsadás, figyelembe véve a kevésbé fejlett tőkepiacokkal 

rendelkező tagállamok sajátosságait és szükségleteit. 

Az első albekezdésben említett cél elérése érdekében az EBTP igénybe veszi az 

EBB, a Bizottság, a nemzeti fejlesztési bankok, valamint az európai strukturális és 

beruházási alapok irányító hatóságai szakértelmét. 

(2)  Az EBTP külön technikai segítségnyújtó szolgálatot működtet az 

energiahatékonysággal, a transzeurópai közlekedési hálózattal és a városi 

mobilitással kapcsolatos projekteket összefogó beruházási platformok kialakítása 

céljából. 

Annak érdekében, hogy Unió-szerte a lehető legszélesebb körű regionális és 

területi lefedettséget lehessen biztosítani az ilyen tanácsadói szolgáltatások és 

támogatás számára, az EBTP hálózatban működik a hasonló nemzeti szintű 

szervezetekkel, így például a nemzeti fejlesztési bankokkal vagy nemzeti 

ügynökségekkel. Nemzeti szint alatt bővíteni kell a projektgazdáknak nyújtott 

technikai segítségnyújtást. 

(3)  A 2020. december 31-ig tartó időszakban az EBTP részbeni finanszírozását az 

Unió biztosítja évi legfeljebb 20 000 000 EUR összegig az EBTP által az EBB 

meglévő technikai segítségnyújtásán felül biztosított további szolgáltatások 

esetében. A 2020-at követő évek tekintetében az uniós hozzájárulás közvetlenül 

kapcsolódik a jövőbeli többéves pénzügyi keretekbe foglalt rendelkezésekhez. 

A EBTP szakértői támogatásának igénybevétele ingyenes. 

9. cikk 

Az európai beruházási projekttár 

(1) A Bizottság és az EBB létrehozza a jelenlegi és a potenciális jövőbeli uniós 

beruházási projektek átlátható tárát. Ez egy nyilvánosan hozzáférhető és 

felhasználóbarát projektadatbázis, amely releváns információkat tartalmaz minden 

projektről. A projekttár csak láthatósági célokat szolgál, illetve tájékoztatást nyújt a 

befektetők számára, nem befolyásolja azonban a 3. cikk (5) bekezdésének 

megfelelően kiválasztott végső projekteket. 
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(2) A Bizottság és az EBB rendszeres és strukturált alapon összeállítják, frissítik és 

terjesztik az aktuális és jövőbeli projektekre vonatkozó információkat▌.  

▌ 

IV. FEJEZET – JELENTÉSTÉTEL, 

ELSZÁMOLTATHATÓSÁG ÉS ÉRTÉKELÉS 

10. cikk 

Jelentéstétel és számvitel 

(1) Az EBB – adott esetben az EBA-val együttműködve – félévente jelentést tesz a 

Bizottságnak az EBB által e rendelet keretében végrehajtott finanszírozási és 

beruházási műveletekről. A jelentés tartalmazza az uniós garancia felhasználására 

vonatkozó előírásoknak való megfelelés és a 2. cikk (1) bekezdésének g) pontja 

alapján megállapított fő teljesítménymutatók értékelését. A jelentés a statisztikai, 

pénzügyi és számviteli adatokat az EBB egyes finanszírozási és beruházási 

műveleteire vonatkozóan és összesített alapon is tartalmazza.  

(2) Az EBB – adott esetben az EBA-val együttműködve – félévente jelentést tesz az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az EBB által végrehajtott finanszírozási és 

beruházási műveletekről. A jelentést nyilvánosságra kell hozni, és annak tartalmaznia 

kell a következőket:  

a) az EBB finanszírozási és beruházási műveleteinek értékelése a műveletek, 

ágazatok, országok és régiók szintjén, valamint a műveletek e rendelettel – és 

különösen az addicionalitás elvével – való összhangjának értékelése, és 

értékelés az EBB finanszírozási és beruházási műveleteinek az 5. cikk (2) és 

(2a) bekezdésében megállapított célok közötti eloszlásáról;  

b) az EBB finanszírozási és beruházási műveletei hozzáadott értékének, a 

magánszektorbeli források mozgósításának, a becsült és a ténylegesen elért 

eredményeknek és az EBB finanszírozási és beruházási műveletei összesített 

eredményének és hatásának értékelése, ideértve a munkahelyteremtésre 

gyakorolt hatást is; 

ba) annak értékelése, hogy az e rendelet szerint uniós garanciával fedezett 

műveletek milyen mértékben járulnak hozzá az 5. cikk (2) és (2a) 

bekezdésében kitűzött célok eléréséhez, ideértve az ESBA által a kutatás, a 

fejlesztés, az innováció, a közlekedés (benne a transzeurópai közlekedési 

hálózat és a városi mobilitás), a telekommunikáció és az 

energiainfrastruktúra (benne az energiahatékonyság) terén eszközölt 

beruházások szintjének értékelését is; 

bb) a 2. cikk (1) bekezdésének g) pontja alapján meghatározott, az uniós 

garancia felhasználására és a fő teljesítménymutatókra vonatkozó 

előírásoknak való megfelelés értékelése; 
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bc) az ESBA által finanszírozott projektek révén elért multiplikátorhatások 

értékelése; 

bd) azoknak a projekteknek a bemutatása, ahol az európai strukturális és 

beruházási alapok támogatását összekapcsolják az ESBA támogatásával, 

valamint az egyes forrásokból származó hozzájárulások teljes összege; 

c) az EBB finanszírozási és beruházási műveletei kedvezményezettjeinek jutó 

pénzügyi előny értékelése, összevont alapon;  

d) az EBB finanszírozási és beruházási műveletei minőségének, illetve az e 

műveletekhez kapcsolódó kockázatok értékelése; 

e) az uniós garancia lehívására, a veszteségekre, a megtérülésre, a visszatérített 

összegekre és minden egyéb befolyt kifizetésre vonatkozó részletes 

információk;  

f) az ESBA pénzügyi kimutatásai, egy független külső könyvvizsgáló 

véleményével együtt. 

(3) Az uniós garanciával fedezett kockázatokkal kapcsolatban a Bizottság által 

elvégzendő számviteli és jelentéstételi feladatok, valamint a garanciaalap irányítása 

céljából az EBB – adott esetben az EBA-val együttműködve – évente benyújtja a 

Bizottságnak és az Európai Számvevőszéknek a következőket: 

a) az EBB e rendelet szerinti finanszírozási és beruházási műveleteire vonatkozó 

EBB- és EBA-kockázatértékelés és besorolási információk;  

b) az Unió fennálló pénzügyi kötelezettségei az EBB e rendelet szerinti 

finanszírozási és beruházási műveleteire nyújtott garanciák tekintetében, 

egyedi műveletekre lebontva; 

c) az EBB finanszírozási és beruházási műveleteiből származó teljes nyereség 

vagy veszteség az ESBA-megállapodásban a 2. cikk (1) bekezdésének e) 

pontja szerint meghatározott portfóliókon belül. 

(4) Az EBB – adott esetben az EBA-val együttműködve – kérésre minden olyan további 

adatot benyújt a Bizottságnak, amely a Bizottság e rendelettel összefüggő 

kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. 

(5) Az EBB – és adott esetben az EBA – az (1)–(4) bekezdésben említett adatokat saját 

költségén biztosítja.  

(6) A Bizottság minden év március 31-ig az előző naptári évre vonatkozó éves jelentést 

küld az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek a garanciaalap 

helyzetéről és irányításáról. A jelentés értékeli, hogy megfelelő-e a garanciaalap 

szintje, és hogy ki kell-e igazítani a célösszeget. 

(6a) A Bizottság a 3. cikk (1a) bekezdése szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 

meghatározott befektetési prioritások megvalósításáról szóló jelentést küld az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ugyanazon a napon, amikor az EBB 
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jelentést tesz az (1) és a (2) bekezdés értelmében. A jelentést a 3. cikk (1a) 

bekezdése szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktus szükséges módosítására 

vonatkozó javaslat kíséri. 

11. cikk 

Elszámoltathatóság 

(1) Az Európai Parlament kérésére az irányítóbizottság elnöke és az ügyvezető igazgató 

részt vesz az Európai Parlament által az ESBA teljesítménye kapcsán tartott 

meghallgatáson.  

(2) Az irányítóbizottság elnöke és az ügyvezető igazgató szóban vagy írásban válaszol 

az Európai Parlament által az ESBA-hoz címzett kérdésekre, minden esetben a 

kérdés kézhezvételétől számított öt héten belül.  

(3) Az Európai Parlament kérésére a Bizottság jelentést tesz az Európai Parlamentnek e 

rendelet alkalmazásáról. 

(3a) Az Európai Parlament kérésére az EBB elnöke részt vesz az Európai Parlament 

által tartott meghallgatáson, amennyiben az az EBB által e rendelet keretében 

végrehajtott finanszírozási és beruházási műveleteket érinti. Az EBB elnöke szóban 

vagy írásban válaszol az Európai Parlament által az EBB-hez címzett, az EBB által 

e rendelet keretében végrehajtott finanszírozási és beruházási műveletekre 

vonatkozó kérdésekre, a kérdés kézhezvételétől számított öt héten belül. 

(3b) Az Európai Parlament és az EBB megállapodást köt az EBB által e rendelet 

keretében végrehajtott finanszírozási és beruházási műveletekre vonatkozó, az 

Európai Parlament és az EBB közötti információcsere részletes szabályairól. 

12. cikk 

Értékelés és felülvizsgálat 

(1) Legkésőbb [HL: Kérjük beilleszteni a dátumot: 18 hónappal e rendelet 

hatálybalépését követően]-ig az EBB értékeli az ESBA működését. Az EBB 

benyújtja értékelését az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak; 

Legkésőbb [HL: Kérjük beilleszteni a dátumot: 18 hónappal e rendelet 

hatálybalépését követően]-ig a Bizottság értékeli az uniós garancia felhasználását és 

a garanciaalap működését, beleértve a forrásoknak a 8. cikk (9) bekezdése szerinti 

felhasználását. A Bizottság benyújtja értékelését az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak. Az értékelést a Számvevőszék véleménye egészíti ki. 

(2) 2018. június 30-ig, majd ezt követően háromévente: 

a) az EBB átfogó jelentést hoz nyilvánosságra az ESBA működéséről; 

b) a Bizottság átfogó jelentést hoz nyilvánosságra az uniós garancia 

felhasználásáról és a garanciaalap működéséről. Ez a jelentés tartalmazza az 

ESBA által az uniós befektetésekre, munkahelyteremtésre, illetve a közepes 
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piaci tőkeértékű vállalatok és a kkv-k finanszírozáshoz jutására gyakorolt 

hatásának értékelését. 

(3) Az EBB – adott esetben az EBA-val együttműködve – hozzájárul a Bizottság által az 

(1) és a (2) bekezdésnek megfelelően végrehajtandó értékeléshez és jelentéstételhez, 

és biztosítja az ahhoz szükséges információkat a Bizottság számára. 

(4) Az EBB és az EBA rendszeresen benyújtja az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság számára valamennyi független értékelő jelentését, amelyekben értékeli az e 

rendelet és más külső megbízások keretébe tartozó konkrét EBB- és EBA-

tevékenységek során elért hatásokat és gyakorlati eredményeket.  

(5) Legkésőbb [HL: Kérjük beilleszteni a dátumot: három évvel e rendelet 

hatálybalépését követően]-ig, majd ezután három évente a Bizottság jelentést nyújt 

be az Európai Parlament és a Tanács számára e rendelet alkalmazásáról, mely 

jelentéshez adott esetben megfelelő javaslatot csatol. Amennyiben a jelentés úgy ítéli 

meg, hogy ki kell igazítani az ESBA-t, mellékelni kell hozzá a jelen rendelet 

módosítására irányuló jogalkotási javaslatot. 

V. FEJEZET – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

13. cikk 

Átláthatóság és az információk nyilvánosságra hozatala 

Az EBB – a dokumentumokhoz és információhoz való hozzáférésre vonatkozó saját 

átláthatósági politikájával és a vonatkozó uniós elvekkel összhangban – weboldalán a 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi az EBB e rendelet szerinti valamennyi e rendelet 

szerinti finanszírozási és beruházási műveletéhez kapcsolódó információkat, ideértve a 

pénzügyi közvetítőkön keresztül végrehajtott műveleteket is, továbbá azt, hogy ezek a 

műveletek hogyan járulnak hozzá az 5. cikk (2) bekezdésében említett általános célokhoz.  

14. cikk 

A Számvevőszék által végzett pénzügyi ellenőrzés 

Az e rendeletnek megfelelően végrehajtott tevékenységek külső ellenőrzését az EUMSZ 287. 

cikkével összhangban a Számvevőszék végzi, ezért az az EUMSZ 319. cikke értelében az 

Európai Parlament mentesítési eljárásának tárgyát képezi. 

A Bizottság biztosítja, hogy a Számvevőszék gyakorolhassa az EUMSZ 287. cikkének (3) 

bekezdésében foglalt hatáskörét és teljes mértékben hozzáférjen az ellenőrzés 

végrehajtásához szükséges valamennyi információhoz. 

Az EBB, az EBA, az e rendeletnek megfelelően végrehajtott tevékenységekben érintett 

valamennyi pénzügyi közvetítő és a végső kedvezményezettek a 966/2012/EU rendelet 161. 

cikkének megfelelően minden olyan feltételt és információt biztosítanak a 

Számvevőszéknek, amelyet az feladata elvégzéséhez szükségesnek tart. 
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15. cikk 

Csalás elleni intézkedések 

(1) Az EBB haladéktalanul értesíti az OLAF-ot és rendelkezésére bocsátja a szükséges 

információkat, ha az uniós garanciával fedezett műveletek előkészítésének, 

végrehajtásának vagy lezárásának bármely szakaszában megalapozottan 

feltételezheti, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő potenciális csalás, korrupció, 

pénzmosás vagy más jogellenes tevékenység folyik. 

(2) A 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletben1, a 

2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben2 és a 2988/95/EK, Euratom tanácsi 

rendeletben3 megállapított rendelkezéseknek és eljárásoknak megfelelően az OLAF 

az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében vizsgálati cselekményeket, köztük 

helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végez annak megállapítása érdekében, hogy 

az e rendelet szerinti műveletekkel kapcsolatban történt-e csalás, korrupció, 

pénzmosás, terrorizmus finanszírozása, adócsalás, szervezett bűnözés vagy bármely 

más, pénzügyi érdekeket érintő jogellenes tevékenység. Az OLAF megküldheti az 

érintett tagállamok illetékes hatóságainak a vizsgálatok során szerzett információkat.  

Amennyiben a jogellenes tevékenységek bizonyítást nyernek, az EBB az uniós 

garancia által fedezett műveletei tekintetében behajtásra irányuló intézkedéseket tesz. 

(3) Az e rendelet alapján támogatott műveletekre vonatkozóan aláírt finanszírozási 

megállapodásoknak tartalmazniuk kell olyan rendelkezést, amely az ESBA-

megállapodásnak, az EBB szabályainak és az alkalmazandó szabályozási 

előírásoknak megfelelően csalás, korrupció és más jogellenes tevékenység esetén 

lehetővé teszi az EBB finanszírozási és beruházási műveleteiből való kizárást. Az 

EBB finanszírozási és beruházási műveleteiből való kizárás alkalmazására vonatkozó 

határozatot a megfelelő finanszírozási vagy beruházási megállapodással összhangban 

kell meghozni.  

16. cikk 

Kizárt tevékenységek és nem együttműködő joghatóságok 

(1) Az EBB, az EBA és a pénzügyi közvetítők az e rendelet szerinti finanszírozási és 

beruházási műveleteik során nem támogatják a jogellenes célból – például a 

pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása, a szervezett bűnözés, az adócsalás és az 

adókijátszás, a korrupció vagy az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás céljából – 

végzett tevékenységeket. Mindenekelőtt az EBB – az Unió, a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet vagy a Pénzügyi Akció Munkacsoport 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az 

Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.). 
2 A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi 

érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által 

végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.). 
3 A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi 

érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.). 
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szabályai alapján gyengén szabályozottnak vagy nem együttműködőnek minősített 

joghatóságokkal szembeni politikájának megfelelően – nem vesz részt olyan 

finanszírozási vagy beruházási műveletben, amely nem együttműködő joghatóságban 

található gazdasági egységen keresztül kerül végrehajtásra. 

(2) Az EBB az e rendelet szerinti finanszírozási és beruházási műveletei során a 

pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára 

való felhasználásának megelőzéséről szóló uniós jogban előírt elveket és normákat 

alkalmazza. Az EBB a közvetlen finanszírozás és a közvetítőkön keresztül 

végrehajtott finanszírozás esetében egyaránt előírja a tényleges tulajdonosra 

vonatkozó információknak a 2015/.../EU irányelv (az Unió pénzmosásellenes 

irányelve) szerinti közzétételét. 

17. cikk 

A felhatalmazás gyakorlása 

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság 

részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.  

(1a) A Bizottság az e rendelet hatálybalépését követő egyéves időszakra felhatalmazást 

kap az 1. cikk (2a) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására. 

(1b) A Bizottság határozatlan időre felhatalmazást kap az 1. cikk (2b) bekezdésében 

említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. 

(2)  A Bizottság az e rendelet hatálybalépését követő hároméves időtartamra szóló 

felhatalmazást kap a 8. cikk (6) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a hároméves időtartam 

vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament 

vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes 

időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a 

korábbival megegyező időtartamra.  

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (1a) 

bekezdésében és a 8. cikk (6) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról 

szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne 

megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban 

lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.  

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi 

aktus elfogadásáról.  

(4a) Az 1. cikk (2a) bekezdése és a 1. cikk (2b) bekezdése értelmében elfogadott 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai 

Parlamentnek vagy a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő egy 

hónapos határidőn belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt 

ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az 
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Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog 

kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 

időtartam egy hónappal meghosszabbodik. 

(5) A 3. cikk (1a) bekezdése és a 8. cikk (6) bekezdése értelmében elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapos 

határidőn belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 

illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind 

a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai 

Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal 

meghosszabbodik.  

17a. cikk  

A Stabilitási és Növekedési Paktum valamennyi hatályos szabálya vonatkozik a tagállamok 

által az ESBA és az 5. cikk (2) bekezdésében említett célzottan létrehozott beruházási 

platformok és a nemzeti fejlesztési bankok részére egyszeri intézkedés formájában nyújtott 

azon pénzügyi hozzájárulásokra, amelyek uniós garanciával rendelkeznek. 

▌ 

VII. FEJEZET – Átmeneti és záró rendelkezések 

20. cikk 

Átmeneti rendelkezés 

Az EBB vagy az EBA által a 2015. január 1-je és az ESBA-megállapodás megkötése közötti 

időszakban aláírt finanszírozási és beruházási műveletek esetében az EBB vagy az EBA 

kérheti a Bizottságtól az uniós garanciával való fedezést.  

A Bizottság megvizsgálja az említett műveleteket és – amennyiben megfelelnek az 5. cikkben 

és az ESBA-megállapodásban megállapított tartalmi követelményeknek – dönt az uniós 

garancia e műveletekre történő kiterjesztéséről. 

21. cikk 

Hatálybalépés  

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon 

lép hatályba. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt ..., -án/-én. 

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 

az elnök az elnök 
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▌ 


