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Európai Számvevőszék: kevés bizonyíték támasztja alá az ESBA 
kibővítésének indokoltságát 

Az Európai Számvevőszék legfrissebb véleménye szerint az Európai Bizottság által a „Juncker-terv” 
középpontjában álló beruházási alap kibővítésére és meghosszabbítására készített tervek még túl koraiak és 
kevés bizonyíték támasztja alá azok indokoltságát. 

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank (EBB) közös 
kezdeményezése. Az alap képezi az Unió „Juncker-terv”-ként is ismert beruházási tervének sarokkövét, melynek 
célja 315 milliárd euró értékű köz- és magánfinanszírozás mozgósítása stratégiai beruházások céljára. 

A számvevők három tényezőt vettek figyelembe: az ESBA kibővítésére irányuló javaslatot alátámasztó tényszerű 
bizonyítékok korlátozott voltát, az ESBA hatásának fokozásával kapcsolatos potenciált, valamint az irányítási és 
átláthatósági rendelkezéseket. 

„A Bizottság az ESBA kibővítését tervezi mindössze egy évvel annak elindítása után – nyilatkozta Mihails Kozlovs, 
a véleményért felelős számvevőszéki tag. – Ez jelentős változás az eredeti ütemtervhez képest. Egyelőre még túl 
korai lenne megmérni a terv gazdasági, társadalmi és környezeti hatásait vagy következtetéseket levonni arról, 
hogy az ESBA eléri-e a céljait.” 

A vélemény alapvető következtetései és javaslatai a következők: 

A Bizottság az ESBA kibővítésére tett javaslatot egy évvel annak elindítása után, de a kkv-kba történő 
beruházásokon kívül – ahol nagymértékű költségvetés-felhasználás figyelhető meg – kevés bizonyíték áll 
rendelkezésre a javasolt kibővítés indokoltságának alátámasztására. 

Most sem történt átfogó hatásvizsgálat, és a Számvevőszék aggályosnak tartja az ESBA meghosszabbítását egy 
független értékelés eredményéhez kötő rendelkezés megszüntetését. 

A garanciaalap feltöltési rátájának 50%-ról 35%-ra csökkentése lehetőséget nyújt a szűk uniós költségvetési 
erőforrások hatékonyabb felhasználására, de egyúttal az uniós költségvetésből történő jövőbeni lehívások 
valószínűségét is növeli; ez akár 26 milliárd euró potenciális kötelezettséget is jelenthet az uniós költségvetés 
számára. 
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Egyértelművé kell tenni, hogy valamennyi ESBA-támogatásban részesülő projektnek piaci hiányosságokat vagy 
nem megfelelő beruházási helyzeteket kell kezelniük, és teljesülnie kell annak a követelménynek, hogy a 
beruházások ESBA-támogatás nélkül nem, vagy csak korlátozottabb mértékben valósulnának meg. Fennáll annak 
kockázata, hogy ha az Unió az ESBA-műveleteket az EBB különleges tevékenységeivel hozza közös platformra, 
akkor szükségtelenül összetett finanszírozási struktúrák használatát ösztönzi, továbbá ezeknek az ügyleteknek a 
kockázati profilja nem fogja a műveletek valódi kockázatát tükrözni. 

Ezenkívül fennáll a multiplikátor hatás túlbecslésének a kockázata is. A Számvevőszék azt ajánlja, hogy 
tökéletesítsék az ESBA-multiplikátorra vonatkozó módszertant, és annak felhasználásával készítsék el az alap fő 
teljesítménymutatóját, amely bemutatja, hogy mennyi magántőkét sikerült mozgósítani. 

 

A szerkesztők figyelmébe 

Jelenleg az ESBA egy 16 milliárd euró összegű, az uniós költségvetésből nyújtott garanciából áll, amelyet az EBB 
5 milliárd eurós tőkejuttatása egészít ki. A Bizottság az ESBA időtartamának meghosszabbítására és az uniós 
költségvetési garancia 26 milliárd euróra történő kibővítésére tett javaslatot, amelynek keretében az EBB 
hozzájárulása 7,5 milliárd euróra növekedne. 

A javaslatot egy belső bizottsági értékelés kísérte, valamint e hónap végén egy további független értékelés is el 
fog készülni. A számvevőszéki vélemény hatóköre egyaránt kiterjed a javasolt jogszabálymódosításra és a 
Bizottság saját értékelésére. 

Az Európai Számvevőszék pénzügyi hatással járó – új vagy felülvizsgált – jogszabályokra irányuló javaslatok 
véleményezésével is hozzájárul az uniós pénzgazdálkodás javításához. E véleményeket a jogalkotó hatóságok – 
az Európai Parlament és a Tanács – felhasználják munkájuk során. 

A sajtóközleményben említett vélemény elkészítési eljárása eltér a különjelentésekétől. A Számvevőszék 2018 
első felére tervezi az ESBA teljesítményéről szóló különjelentés kiadását. 

A Számvevőszéknek az 1316/2013/EU rendelet és az (EU) 2015/1017 rendelet módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról és az azt kísérő, az (EU) 2015/1017 rendelet 18. cikkének (2) 
bekezdése szerinti bizottsági értékelésről szóló, 2/2016. sz. véleménye jelenleg csak angol nyelven érhető el. A 
többi nyelvi változat rövid időn belül elkészül. 

 


