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AZ EUROPAI UNIO SZAMVEVOSZEKE,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerzôdésre (EUSZ) és különOsen annak 13. cikke (2)

bekezdésére, valamint 17. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió mCiködéséräl szóló szerzôdésre (EUMSZ), és különösen annak

172., es 173. cikkére, 175. cikke harmadik albekezdésére, 182. cikke (1) bekezdésére,

287. cikke (4) bekezdésére, 317—319. cikkeire és 322. cikke (1) bekezdésére;

tekintettel az Európai Atomenergia-közosséget Iétrehozá szerzôdésre (EAK) és különösen

annak 106a. cikkére,

tekintettel az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, valamint az 1921/2013/EU és az

1316/2013/EU rendelet módosItásáról szOIcS európai parlamenti és tanácsi

rendeletjavaslatra’,

A KOVETKEZO VELEMENYT FOGADTA EL:

COM(2015) 10 final, 2015. január 13.
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I. BEVEZETES

Az Europal Beruházási Terv

1. A Bizottsg a beruházásokban 2007 óta megfigyelhetö csökkenésre reagálva 2014

novemberében elindItotta az Eurépal Beruházási Tervet (,,a terv”)2.A terv hátterét az a

támogatási logika adja, amely szerint ,,Európában rengeteg afelmerulJ beruhózási

szukséglet és aforrásokat keresô, gazdaságilag életképes projekt. Az elöttünk áIIó kihIvás

az, hogy a megtakarItósokat és a pénzügyi Iikviditást gyümolcsözö módon hasznóljukfel a

fenntartható munkahelyek és az europal növekedés tOmogatOsa érdekében”3.A terv nem

jelenthet terhet a tagállami államháztartásokra nézve és nem teremthet üjabb adósságot

scm. A Bizottság várakozásai szerint a terv teljes körCI végrehajtása az elkövetkezö három

évben 1—1,3 millió üj munkahelyet teremthet.

2. A terv három fO részbOl all (lásd: 1. grafikon):

- egy üj Európai Stratégial Beruházási Alap (ESBA) létrehozása azzal a céllal, hogy az

elkövetkezó három évben (2015—2017) legalább 315 milliárd euro további (fâként

hosszü távü) beruházás mozgósItására kerülhessen sor;

- egy projektportfOlió és ezzel párhuzamosan egy támogatási program létrehozása:

ezek révén a beruházások oda irányIthatók, ahol azokra a leginkább szukség van;

- egy ütemterv, amely alapján Europa vonzóbbá tehetô a beruházások számára és

megszüntethetâk a szabályozásbOl fakadó szük keresztmetszetek.

2 COM(2014) 903 final, 2014. november 26.

COM(2014) 903 final, 4. o.
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1. grafikon. Az Európai Beruházási Terv

3. A terv jogi keretét az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, valamint az

1921/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosItásáról szóló európai parlamenti és

tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslat (,,a javaslat”) hozza létre, amely egyben

kältségvetési elôirányzatokat is rendel a terv elsô két fâ témaköréhez4.

4. Az ESBA az Európai Beruházási Bank (EBB) keretében, vagyonkezel6i alapkéntjon

létre5 határozatlan iddtartamra, a projektek kockázatosabb részeinek finanszIrozásához.

Az EBB által vállalt többletkockázatot egy legfeljebb 16 milliárd eurós6 garancia

A beruházási terv harmadik, a szabályozási kornyezetet és a beruházás akadályainak
felszámolását érintô része kapcsán a Bizottság 2014. december 16-an elfogadott
munkaprogramjában (COM(2014) 910 final, Ill. melléklet) mar meghatározta az intézkedések
elsô körét.

Szerzädéses megállapodás a Bizottság és az EBB között, lásd: a javaslat 1. cikke és a ten, 6.
oldalán a 6. lábjegyzet.

6 Az uniós garanciaalapból elsôsorban (közel 70%-ban) infrastruktürával és innovációval
kapcsolatos, hitelviszonyon alapuló eszközök, a fennmaradó részböl pedig egyenlô arányban

• A stratégiai beruhàzâsok élénkitése
• A kkv-k éz a közapes place tôkeértékU vàllalatok

beruházásfinanszCrozáshoz vaIô hozzáférésênek
javltása

• Az uniós kbItségvetés stratégiai felhasználása
A Stabilitási és Növekedêsi Paktum rugalmas
alkalmazãsa az Uj Eurôpai Stratégial Beruházási
Alaphoz hozzãjaruló tagàllamok esetében

• Az europai strukturális és beruházàsi alapokjobb
felhasználása

A

A FINANSZIROZAS ELJLJTTATASA A
REAl

• A projektportfôlió elôkészltése és kiválogatása
• Technikai segitségnyUjtas minden szinten
• Szoros egyUttmkodes a nemzeti fejlesztésl

bankok és az EBB közbtt
• Globális, uniôs, nemzeti es rogionàlis szintü

nyomon követés, beleértve a tájékoztatàsi
tevekenysegeket Is

• A szabalyozás tervezhetOsege és minOsege
• A nemzeti kiadàsok. adôrendszerek és

kozlgazgatás minOsége
Ui hosszU távii finanszlrozás, forrésok a
gazdasag számàra

• A nem pénzügyi jellegO, szabályozasi korlétok
megszDntetese az egysoges piacon a
iegfontosabb àgazatokban

Forrós: COM(2014) 903 final, 5. o.
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kompenzálja majd. A garanciát az uniós koltségvetésbe ágyazott jelenlegi tartalékkeretek

(2 milliárd euro), az EurOpai HálózatfinanszIrozási Eszköz (3,3 milliárd eurO), valamint a

Horizont 2020 program (2,7 milliárd euro) keretében mar meglévã uniOs források

(ässzesen 8 miIIiárd euro) finanszIrozzák. Az EBB 5 milliárd euróra vállal kotelezettséget.

A tagállamOk az ESBA-hoz a kockazatviseles szintjén (a meglévd hozzájárulásokat

kiegészItve), egy beruházási platform révén, illetve adott projektek és tevékenységek

társfinanszIrozásával járulhatnak hozzá.

ii. ALTALANOS MEGJEGYZESEK

5. A következô bekezdésekben szereplô megjegyzések a javaslatra vonatkoznak. A

Számvevôszék a Tanács és az Európai Parlament rendelkezésére all, hogy szukség esetén

bármilyen további mOdon is részt vegyen a jelenleg folyó jogalkotási folyamatban.

Az ESBA irányItása

6. Az ESBA, noha a javaslat nem tartalmazza pontosan a jogi státuszát, saját irányItási

strukttrával rendelkezik. A stratégiai orientációt, a stratégiai eszközelosztást, valamint a

mQködési szabályokat és eljárásokat, beleértve az ESBA által támogathatO projektekkel

kapcsolatos beruházási politikát és az ESBA kockázati profilját az irányItóbizottság

határozza meg. Az irányItObizottságbeli tagság a hozzájárulásokkal arányos, de a

döntéshozatal konszenzus ütján történik. Ui támogatók csatlakozásakor, amennyiben lesz

ilyen, a Bizottság és az EBB vétOjoggal rendelkezik majd.

7. Az uniOs garanciaalapbOl történö támogatásra jogosult projekteket érdemeik

alapján, földrajzi, illetve ágazati elôirányzatok nélkül, egy fuggetlen beruházási bizottság

választja ki az irányItObizottság által meghatârozott beruházási szakpolitikák és

iránymutatások alapján. Az ESBA-ból történâ támogatáshoz a beruházási bizottság

kedvezâ értékelésére van szukség. Az ESBA-projektek finanszIrozásárOl szOlO döntéseket

egyrészt infrastruktürába vagy innovációba történö tökeberuházások, másrészt az Európai
Beruházási Alapon (EBA) keresztül kkv-k és közepes piaci kapitalizációjü cégek támogathatók.

CCY058560HU02-15PP-DECO29-15FIN-AV-EFS!-TR.doc 2015.3.12.
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ténylegesen azonban az EBB irányItó testületei hozzák meg, a Bizottsággal folytatott

konzultációt követden, az EBB alapokmánya és belsô eljárásai alapjn7.

8. Annak ellenére, hogy a javaslat értelmében az EBB-nek az uniós garancia által

fedezett finanszIrozási és beruházási m(Iveletei nem elhanyagolható pénzügyi kockázattal

járnak és nagy a garancia IehIvásának valószInüsége8,az irnyItási struktürában nem

tukrözôdik az, hogy az ESBA döntä része az uniós költségvetésbdl származik. Az irányItás

kettôs rendszerben épul fel. A Bizottság lesz egyedul közvetlenül felelôs az uniós

garanciaalap kezeléséért, mIg magukért a forrásokból végrehajtott beruházásokért az

EBB irányItó testületei felelnek majd.

Jogikeret

9. A javaslat szerint több Iényeges szempont a Bizottság és az EBB közötti késôbbi

megállapodás tárgya Iesz, p1. az ESBA különálló garanciakeretként való létrehozása az EBB

számlái között, az irányItásra és a belsã ellenôrzésre vonatkozó rendelkezések, valamint

az ESBA teljesItményének értékelése. A megâltapodás feltételei jelentós mértékben

befolyásolják majd az uniós garancia rendelkezésre bocsátását és felhasználását.

10. Továbbá annak ellenére, hogy a koltségvetési rendelet9képezi az uniós koltségvetés

felhasználásának jogi keretét (az EUMSZ 317. cikke) — mãrpedig az ESBA forrásainak nagy

részét az unios koltségvetés biztosItja —, a költségvetési rendelet külön rendelkezései

nem alkalmazandóak az EBB keretében nyijtandó garanciára és a garanciaalapra’°. Igaz,

Lásd: az EBB alapokmánya 19. cikke (2) bekezdése (az Európai Unióról szóló szerzödéshez és
az Európai Unió m(ikbdéséröl szóló szerzôdéshez csatolt 5. jegyzökonyv).

8 COM(2015) 10 final, 30—31. o. A javaslatban az is szerepel, hogy adott esetben a projektek
végrehajtása késedelmes lesz, koltségtüllépésekre lehet számItani, továbbá hogy a
kezdeményezés koltséghatékonysága az eszkäzök elégtelen piaci kihasználtsága és az idövel
változó piaci feltételek miatt csökkenhet, ami a feltételezett tdkeáttételi hatást is csökkenti.

Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (HL L 298., 2012.10.26.,
1. o.).

10 Lásd: a 966/2012/EK, Euratom rendelet VIII. cIme.
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hogy e rendelkezések bevezetésére azért került sor, mert Igy orvosolható volt számos, a

pénzügyi eszközök felhasználását érintô hiányosság’1,erre a kizárásra meg sincs

megfelelô magyarázat’2.Hasznos lett volna tudni, hogy a költségvetési rendelet a

magánberuházások ütjában álló akadálynak tekinthetd-e. Ebben az esetben meg kell

állapItani, hogy ez milyen szélesebb kört kovetkezményekkel jar más hasonló rendszerek

esetében.

11. Mivel az EBB saját szabályai alkalmazandóak, ezért nem világos, hogy e szabályok

milyen mértékben teszik kötelezôvé a koltségvetési rendeletben lefektetett olyan

alapelveket, mint p1. a gondos pénzgazdálkodás, az átláthatóság, az aranyossag, a

hátrányos megkulonboztetés kizárása, az egyenlö bánásmód, az addicionalitás, a verseny

torzulásának elkerülése, valamint a Bizottság és a pénzügyi partnerintézmény érdekeinek

osszehangolása.

12. A joghézagok elkerülése érdekében az uniás pénzügyi eszközök kezelését

szabványosItott rendelkezéseknek kell szabályozniuk, ez elôsegIti, hogy az eszközök több

szakpolitikában egységesen alkalmazhatók legyenek. A költségvetési rendelet

rendelkezésel alóli kivételeket kellôen meg kell indokolni. Az EUMSZ 290. cikke

értelmében a jogi aktus alapvetô fontosságü elemeinek a jogalkotó hatáskörében kell

maradniuk és azokat magában a rendeletben kell szabályozni. Ha szukség is van a

Bizottság felhatalmazására, az ilyen felhatalmazás csak a nem alapvetä fontosságü

elemekre terjedhet ki. A kellä átláthatóság biztosItása érdekében a felhatalmazás célját,

tartalmát, hatókörét és idôtartamát egyértelmLen meg kell határozni a rendeletben.

Lásd: 4/2011 sz. különjelentés: A KKV-garanciakeret ellenörzése és 2/2012. különjelentés: Az
Europal RegionOlis Fejlesztêsi AIapbOI tOmogatott pénzügyi konstrukciOk kkv-k részére.

12 A koltségvetési rendelet hatálya alóli kivonást a javaslat 30. preambulumbekezdése mondja
ki, és azt egyszerUen az uniós garancia és a garanciaalap kialakItásánakjellegével indokoija.

CCY058560HU02-15PP-DECO29-15FIN-AV-EFSI-TR.doc 2015.3.12.
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A Bizottság felé történó’ eiszámolás

13. A Számvevöszék rámutatott, hogy az olyan eszközök esetében, amelyeknél az Unió

és a magánszektor egyuttmUkodésére kerül sor, biztosItani keH a kozpénzek megfelelö

szintI átláthatóságát es elszámoltathatóságát. Továbbá az ilyen eszközOk

teljesItményének a finanszIrozott tevékenységek kIvánt célkitQzéseihez képest történô

mérésére is szukség van’3. E tekintetben több tényezô is okot ad aggodalomra.

14. A fä teljesItménymutatOk tényleges kialakItása ugyan a késöbbi ESBA-megállapodás

tárgya Iesz, mindezidáig ügy t(mnik, hogy az eiszámoltathatóság kapcsán inkább az

azonnali eredményekre, nem pedig a hosszabb távü eredményekre és hatásokra kerül a

hangsüly’4.Az sem világos, hogy a Bizottság szándékában áII-e kiegészIteni az EBB

beszámolóit saját értékelésével; és milyen mértékben fogja beilleszteni az ESBA-t az Uniá

pénzügyi helyzetérôl szóló, az elért eredményeken alapuló eves értékelâ jelentésébe (az

EUMSZ 318. cikkének második albekezdése), különösen ami a terv üj beruházásokkal és a

munkahelyteremtéssel kapcsolatos mögöttes feltételezéseit illeti. Végezetul az ugyvezetc5

igazgató a tényeges finanszIrozásról nem döntô beruházási bizottság tagjaként felelâs

Iesz az ESBA teljesItményéért. LJgy tinik, a fô döntéshozókra (az ESBA

irányItâbizottságára és az EBB irányItá testületeire) nézve semmilyen, a költségvetési

hatóságok ek5tti nyilvános elszámoltathatósági eljárásban vaIá részvétel nem Iesz

kötelezö.

15. A Bizottság az ESBA rendszerével kapcsolatban több szerepet is betölt. Az uniós

garanciaalap kezelôje, emellett a stratégiai orientáció meghatározásáért és a beruházási

bizottság kinevezéséért felelâs irányItóbizottság tagja. Továbbá az EBB

13 2014-es állapotfelmérések: Hiányok, átfedések és kihivások: állapotfelmérés az EU
elszámoftathatósági es kOzellenôrzési kereteirôl, 52. bekezdés; Az uniOs pénzeszkozok
eghatékonyabb feIhasznáása: állapotf&mérés az uniás koltségvetési penzgazdálkodást
fenyegetd kockázatokról, a 12. bekezdés e) pontja.

14 Lásd: a javaslat 2. cikke (1) bekezdésének g) pontja és a 27. olcIal 1.4.4. pontja.
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igazgatótancsának is tagja és minden egyes finanszIrozási és beruházási mCivelet EBB

általi jóváhagyása elôtt ki kell kérni a véleményét. E szerepek révén a Bizottság megkapja

az ahhoz szükséges felhatalmazást és releváns információkat, hogy, az EUSZ 17. cikkének

(1) bekezdése és az EUMSZ 317. cikke értelmében, teijes kör( felelôsséget vállalhasson az

uniós források felhasználásáért. A rendelet nem rendelkezik egyértelm(ien errâl a

felelôsségrôl.

16. Amint fentebb mar megjegyeztük (Iásd: 8. bekezdés), az ESBA irányItása kettäs

rendszer(I. Ez a kettös rendszerU irányItás azonban nem befolyásolja a tényt, hogy

Bizottság teijes körQen felel az uniós koltségvetés végrehajtásáért. EgyérteIm(

elszámoltathatósági keretek hiányában az uniós koltségvetési zárszámadási eljárás

jelentäsége is elkerülhetetlenül csökkenne.

Az Európai Szómvevó’szék elienó’rzési megbIzatása

17. A javaslat értelmében a Számvevószék jogosult ellenôrizni az uniós garanciát,

valamint az annak keretében teljesItendö, az Unió általános koltségvetését érintô

kifizetéseket és visszafizettetéseket’5.Ez a rendelkezés korlátozná a Számvevôszék

ellenörzési jogait, mivel a megfogalmazás, ügy tinik, csak az uniós garancia keretében

teljesItendö kifizetéseket és visszafizettetéseket érinti, kizárva az ESBA keretében

végrehajtott mIveletek, valamint azon eszközök, vállalatok és IétesItmények

ellenôrzését, amelyek létrehozására az ESBArendelettervezet alapján kerül sor
—

p1. az

Európai Beruházási Tanácsadá Platform (EBTP) és az uniós garanciaalap —, csakügy, mint

az uniós garancia felhasználásával végrehajtott finanszIrozási és beruházási miveletek

EBB és EBA általi irányItásának ellenörzését is. llyen értelemben az ESBA

tevékenységének lényegi része kIvül esne a Számvevâszék ellenörzési hatókörén.

18. Az Eurápai Unió müködésérdl szóló szerzôdés feljogosItja a Számvevöszéket, hogy

ellenärizze az Európai Unió valamennyi kiadásának és bevételének a jogszerUségét és

‘ Lásd: a javaslat 14. cikke.
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szabályszer(iségét, valamint az azokkal kapcsolatos gondos pénzgazdálkodást. Továbbá, a

kozpénzkezelés átláthatOságát biztosItandó a Számvevöszéknek nyilvános jelentéseket

kell kész(tenie ellen&zései eredményeirôl. MegbIzatàsának teljesftése érdekében a

Számvevôszék teljes körcI hozzáférési joggal rendelkezik bármely olyan dokumentumhoz,

illetve információhoz, amelyet ,,feladatainak ellãtásához szukségesnek” (tél, beleértve

bármely olyan természetes vagy jogi személy telephelyét, aki kifizetésben részesül a

koltségvetésbôl (az EUMSZ 287. cikkének (3) bekezdése, elsô albekezdése)16.Ennek

értelmében — a nemzetközi ellenc5rzési standardok figyelembevételével — a

Számvevdszéknek kell meghatároznia ellenôrzései hatókörét17.Az ESBA e tekintetben

nem jelent kivételt. A Számvevôszék megb(zatásának korlátozása különösen nem eredhet

a koltségvetési rendelet alkalmazásának tervezett melläzéséból.

19. Ezzel osszefuggésben a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy az ESBA-rendelet

és az ESBA-megállapodás alapján végrehajtott tevékenységekben érintett valamennyi

felet (beleértve a pénzügyi közvetftôket és a végsó kedvezményezetteket is)

tájékoztassák arról, hogy az EUMSZ 287. cikke (3) bekezdésének elsô albekezdése

értelmében a Számvevôszék jogosult hozzáférni minden, feladatainak ellátásához

szukséges informáciOhoz.

16 A Szerzâdés értelmében az EBB-nek az uniós kiadások és bevételek kezelése terén végzett
tevékenysége tekintetében a Számvevdszéknek az EBB által örzött információkhoz való
hozzáférési jogát a Számvevôszék, az EBB és a Bizottság közötti háromoldalü megállapodás
szabályozza. A Számvevôszék azonban megállapodás hiányában is hozzájuthat azokhoz az
információkhoz, amelyek az EBB által kezelt uniós kiadások és bevételek ellenôrzéséhez
szukségesek (az EUMSZ 287. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdése).

17 Példáu I az ISSAI 5000 ütmutató (Principles for Best Audit Arrangements for International
Institutions, A nemzetközi intézményekre vonatkozó legjobb ellenórzési rendelkezések elvei)
értelmében a jobb irányItás, az átláthatósâg es az elszámolhatóság eläsegitese céljából
minden kozpénzböl finanszIrozott vagy tâmogatott nemzetközi intézményt legfôbb ellenôrzó
intézményeknek kell ellenôrizniuk; az ISSAI 5010 (Guidance forSupreme Audit Institutions,
Legföbb ellenärzâ intézményeknek szólO ttmutató) pedig leIrja, melyek a nemzetközi
intézményekre vonatkozó legjobb ellenôrzési rendelkezések eredményei, elvei és háttere.
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20. Ahhoz, hogy a javaslatban teijes mértékben tükrözädjön a Számvevâszék

megbIzatása, a 14. cikk helyébe a következô szövegnek kell Iépnie: ,,Az ESBA-rendelet

alapján végrehajtott tevékenységek külsd ellenörzését az EUMSZ 287. cikke értelmében

az [urópai Számveväszék végzi”.

KözfinanszIrozóssal kapcsolatos pénzügyi köteIezettségek

21. A kockázatmegosztásról az ESBA-megállapodás rendelkezik. Feltételezve, hogy a

kockázatmegosztás az ,,elsd veszteségviseIés’ elve alapján történik, az eszköz

portfoliójának tartalmaznia kell a kedvezményezettek bankokkal kätött valamennyi

hitelmegállapodását. NemteljesItés esetén a Iegkockázatosabb részt az uniós

költségvetés fedezné’8.A Iegföbb pénzügyi kotelezettséget az uniós garancia jelenti

(Iegfeljebb 16 milliárd euro). EzenkIvül az uniós költségvetés fedezi majd az EBTP-vel

kapcsolatos évi Iegfeljebb 20 millió eurós koltségeket is (2020. december 31-ig). Végul az

uniós költségvetésbôl Iesz fedezendô minden meg nem határozott kiegészItô költség is

olyan esetekben, ha az EBB az ESBA nevében biztosIt finanszIrozást az EurOpai Beruházási

Alap (EBA) számára.

22. Fontos szem elótt tartani, hogy az Igy nyüjtott garanciák végsô esetben további

kockázatokat is jelenthetnek az uniOs költségvetésre nézve. Ajavaslat nem zárja ki

egyértelmGen az uniOs költségvetés esetében a Iekötött forrásokat meghaladO összegU

fuggô kotelezettségeket’9,és nem határoz meg felsâ határt az EBB kiadásokra nézve.

18 Az ,,eIsô veszteségviseiés” elve alkalmazandO a transzeurópai közlekedési hálózathoz tartozó
projektek hitelgarancia-eszkoze (LGTT) és az EurOpa 2020 Projektkotvény-kezdeményezés
(PBI) esetében, ahol a portfoliO két részre oszlik: az ,,elsö veszteségviselô” részre (Portfolio
first loss piece, PFLP) és a fennmaradO kockázati részre (Residual Risk Tranche, RRT).
NemteljesItés esetén a PFLP a legkockázatosabb rész. A PFLP az uniós koltsegvetes és az EBB
között oszlik meg, az EU 95%-ban, az EBB pedig 5%-ban viseli kockázatát. A PFLP-t 30%-ban
áHapItották meg, Igy nemteljesItés esetén az uniOs kbltségvetés a portfolióérték legfeljebb
28,5%-at fedezi. Noha az RRT résszel kapcsolatos kockázatot az EBB viselhetné, a
gyakorlatban kicsi a valOszInQsége, hogy az RRT-t is érinti a veszteség. Elviekben a PFLP
minden veszteséget fedez.

19 Lásd: a 966/2012/EU, Euratom rendelet 140. cikkének (3) bekezdése.
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Ahhoz, hogy a Bizottság ne vállaljon az — uniós koltségvetésböl finanszIrozott — uniós

garancián tüIi kotelezettséget, általános mentességet kell megfogalmazni az ESBA

kedvezményezettjeinek esetleges jogi követeléseivel szembenW. Továbbá az EBB-nél az

ESBA nevében felmerült kiadásokra feltétlenül felsâ korlátot kell megszabni.

23. Noha a terv nem jelenthet terhet a tagállami államháztartásokra nézve és nem

teremthet üjabb adósságot scm, a Bizottság arra bIztatja a tagállamokat, hogy — vagy

közvetlenül, vagy beruházási projektek finanszIrozása révén — járuljanak hozzá az ESBA

hoz. Ezeket a hozzájárulásokat a Bizottság nem fogja számItsba venni a Stabilitási és

Növekedési Paktum prevenciós és korrekciós ága szerinti fiskális kiigazItások

meghatározása során 21 Emellett a tagállamok az Európai Strukturális és Beruházási

Alapokhoz (ESBA) a tagállami társfinanszIrozás jogszabályban eläIrt minimális összegénél

nagyobb összeggel is hozzájárulhatnak. Bizonyos feltételek mellett a tagállamok

átmenetileg eltérhetnek a középtávü koltségvetési céloktól az ESBA, a transzeurópai

hálózatok programjai és az Európai HálózatfinanszIrozási Eszkbz keretében a

beruházásokra nyüjtott tagállami társfinanszIrozás tekintetében22.

24. Az államadósságban bekövetkezett növekedés ezért nem zárható ki. Valójában

elófordulhat, hogy ilyen hozzájárulások érdekében a tagállamoknak (illetve a tagállami

nemzeti fejlesztési bankoknak) kölcsönt kell felvenniük. Amennyiben a tagállamok

viszontgaranciát nyüjtanak az ESBA-nak, csak elodázzák a további eladósodás kockázatát.

Végezetül, az ESBA-garanciában részesülô projektekhez adott esetben lezárásukat

20 Az ESBA kedvezményezettjei (ezek meghatározása nem szerepel a javaslatban) magukban
foglalják az uniós garanciával ellátott és az EBB által az ESBA-megállapodás alapján
végrehajtott pénzügyi eszközök hitelfelvevôit.

21 A hiányra vonatkozó referenciaértéket meghaladó hiány esetén a Bizottság nem indIt
tülzotthiány-eljárást, ha az eltérés kizárólag ebbôl a hozzájárulásból adOdik, összege nem
nagy és várhatóan átmeneti jellegil Az adósságra vonatkozó referenciaérték tüllépésének
értékelésekor a Bizottság az ESBA-hoz valá hozzâjárulásokat nem fogja figyelembe venni
(lásd: COM(2015) 12 final, 2015. január 13., 5—7. o.).

22 Lásd: COM(2015) 12 final, 7—9. 0.
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követôen további közfinanszIrozásra lehet szukség (p1. fenntartás céljából). Ez negatIv

reakciókat válthat ki a pénzügyi piacokon, ami megnövelheti az adósságszolgálati

terheket, különösen a gazdasági és pénzUgyi válság által leginkább érintett országok

esetében. RendkIvül lényeges továbbá, hogy kellôen figyelembe vegyük az ESBA-nak az

államadósságra és az államháztartási hiányra gyakorolt átfogó hatásàt, és hogy ennek

értékelésére átlátható és egységes kritériumok alapján kerüljön sor.

A többéves penzugyi keret felido’s ertekelese/feiülvizsgálata

25. Az ESBA elvben egy sürgetô igényre adott válaszként jött létre. Létrehozását nem

validálták elâzetes értékelés keretében23amely értékelésnek a következô kérdéseket

kellett volna megválaszolnia: rendelkezésre állnak-e olyan szakpolitikai lehetôségek,

amelyek keretében ugyanezen célokat a mar meglévô eszközök révén lehetne elérni24;

milyen alapon történt az Európai HálózatfinanszIrozási Eszköz és a Horizont 2020 mint fó

finanszIrozási források kiválasztása annak ellenére, hogy ezek tokeattételi hatása mar Igy

is nagy a beruházásokra nézve25;és e programok forrásainak csökkentése milyen

23 Az elôzetes értékeléssel kapcsolatos kovetelményeket a 966/2012/EU, Euratom rendelet 30.,
31. és 140. cikke, valamint 53. preambulumbekezdése mondja ki. Lásd meg: az Unió
általános koltségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom
európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. oktOber 29-i
1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 18. és 224. cikke (HL L 362.,
2012.12.31., 1. o.).

24 Például az EBB tôkeemelése is egy választhatá opció lett volna.

25 A TEN-T projektek finanszIrozása esetében (az EurOpai HálázatfinanszIrozási Eszköz közel
80%-a) a várakozások szerint minden egyes uniós szinten elköltött millió eurónak tagállami
szinten 5 millió eurOs beruházást kellene termelnie. Ehhez millió eurónként hozzáadádna
további 20 milliO eurO a magánszektorból: ez 25-szöräs tôkeáttételt jelent. Azzal is számoltak
továbbá, hogy az uniós kutatási keretprogrambOl nyüjtott minden euro 7—14 eurOval növeli
az ágazat által elôállItott többletértéket (Iásd: EurOpai Bizottság, Memo/11/469, 2011. jtinius
29.).

CCY058560HU02-15PP-DECO29-15FIN-AV-EFSI-TR.doc 2015.3.12.



15

esetleges kovetkezményekkel járna a beruházáshiány betöltésére, a szUk

keresztmetszetek megszüntetésére és az Europa 2020 célok megvalósulására26.

26. A fentiek alapján és a Bizottság áftal 2016 kozepéig mérlegelendö lehetséges további

tevékenységek27kapcsán a többéves pénzUgyi keret közeljövâben sorra kerüld félidôs

értékelése/felulvizsgálata28megfelelö alkalmat nyüjt majd a jogalkotó számára, hogy

értékelje az ESBA által elért eredményeket és meghozza az esetleg szükséges helyesbItd

intézkedéseket. Ugyanekkor a Bizottságnak be kell számolnia az intézkedések 2014

decemberében elfogadott, a szabályozási környezetet és a beruházás akadályainak

felszámolását célzó elsô körének eredményeirôl is29.

III. RESZLETES MEGJEGYZESEI(

27. Ez a szakasz további megjegyzéseket tartalmaz a javaslatrOl.

1. cikk (1) bekezdése. Kockázatviseiési képesség

28. Helyénvaló lenne definiálni a ,,kockázatviselési képesség” fogalmát.

2. cikk (2) bekezdése. Az Európai Beruházósi Tanócsadó Platform

29. Az Európai Beruházási TanácsadO Platform (EBTP) tanácsadással segIti a beruházási

projektek azonosItását, eldkészItését és kidolgozását, és központi szakmai tanácsadO

platformként szolgál az Union belüli projektfinanszIrozás számára (jogi kérdésekben is).

Ebbe beletartozik a projektstrukturáláshoz kapcsolódO technikai segItségnyüjtás,

26 Hivatkozva például az EurOpai HálózatfinanszIrozási Eszköz elöre meghatározott projektjeire
(lásd: az 1316/2013/Eu eurOpai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 348., 2013.12.20., 129.
o.) I. mellékiete).

27 COM(2014) 903 final, 16. o.

28 A 2014—2020-as idöszakra vonatkozO többéves pénzügyi keretröl szólO, 1311/2013/Eu,

Euratom 2013. december 2-i tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.) 2. cikke.

29 COM(2014) 910 final, Ill. mellékiet.
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valamint az innovatIv pénzügyi eszközök és a köz-magán társulások igénybevételéhez

nyüjtott tamogatas. Vannak más tanácsadó testületek is, amelyekben részt vesz az EBB, a

Bizottság és a tagállamok, ilyenek p1. az Európai PPP Szakértôi Központ (EPEC) és az ESBA

pénzügyi eszközök — technikai tanácsadói platformja (Fl-TAP). Tisztázni kell, hogy az EBTP

miként teremt többletértéket és m(Iködik együtt a többi rendelkezésre álIó szakértövel.

30. Az EBTP finanszIrozása els6sorban a meglévd uniós programok (Európai

HálózatfinanszIrozási Eszköz és a Horizont 2020) keretében az EBB technikai

segItségnyüjtására jelenleg rendelkezésre álló keretösszegekböl történik. EzenkIvül 2020-

ig további legfeljebb évi 20 milIió euro összegC finanszIrozás is szerepel a tervek között. E

kiegészItô finanszIrozást sem további részletek, sem referenciaértékek nem támasztják

ala.

31. A javaslat nem ismerteti sem az EBTP jogi formáját, sem mQködési struktüráját.

5. cikk (3) bekezdése. Az EBB-néifelmerült kiadások

32. Az EBB kiadásai visszafizettetésének meghiüsulásával járó kockázatokat teljes

egészében — legfeljebb 160 miIlió euróig — az ESBA viseli. Ezek a kiadások nincsenek

meghatározva, és azokat az EBB-nél felmerülô kezelési dIjak tovább növelhetik,

amennyiben az EBB finanszIrozást nyüjt az EBA-nak. Mivel az ESBA határozatlan

idOtartamra jött létre, az ESBA konszolidált teijes kezelési kOltségének összege (beleértve

az EBTP-t is) ismeretlen, ml több, felsâ határ nélküli.

5. cikk (4) bekezdése. Az ESBA áital nyüjtott társfinanszIrozás

33. Tekintetbe véve az ESBA honlapján jelenleg hirdetett projektportfóliót, a legtöbb

projekt elvben mar meglévö uniOs eszközök révén is jogosult lenne támogatásra. Ha

ugyanazon projekt több különbözô finanszIrozási forrásbOl, tObb jogi keret szerint

részesül támogatásban, akkor ez az alkalmazandó szabâlyok ütkOzéséhez vezethet.

Ezekkel a kérdésekkel a javaslat nem foglalkozik.
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7. cikk (2) bekezdése. Teijes kör(i qarancia biztosItása

34. A javaslat rendelkezése szerint az uniós garancia teijes mértékben (Iegfeljebb

2,5 miIIiárd eurOig) fedezi az EBA-nak kkv-k finanszIrozási és beruházási miveIetek

végzéséhez nyüjtott támogatást, azzal a feltétellel, hogy az EBB megegyezô osszegCi

támogatást nyjt, uniós garancia nélkül. A gyakorlatban az EBA által kezelt uniós

garanciát tekintve a tôkeáttételi hatást nem az EBA, hanem kizárólag a részt vevô

pénzügyi közvetItök hozzák létre.

8. cikk. Uniós garanciaaiap

35. A javaslat sem a garanciaalap jogi formájáról, sem mGködésének módjáról nem

rendelkezik.

36. A garanciaalap célja, hogy Iikviditási puffert biztosItson az uniós koltségvetés

számára az ESBA-nál a céIkitizései megvalósItása során felmerült veszteségekkel

szemben. Az eddigi tapasztalatok alapján az uniós koltségvetésbãl és az Unió összes

garanciakotelezettségébâl származó kifizetések között 50%-os arány került

megállapItásra. A javaslat rendelkezése szerint a Bizottságot felhatalmazáson alapuló jogi

aktust fogadhat el a fent emlItett arány Iegfeljebb 10%-kal, azaz 800 miIIió euróval

történä kiigazItásáról, (8. cikk (6) bekezdés és 17. cikk (2) bekezdés).

37. Noha ez a kiigazItás vagy növelheti, vagy csökkentheti az arányt, a többéves

pénzügyi keret fejezeteirâl és költségvetési sorairól nem szerepel rendelkezés, pedig

ezeket érintené a Iikviditási puffer esetleges növelése abban az esetben, ha a

garanciakotelezettségek 50%-os kifizetése nem lenne elegendö. Ezt a szempontot

figyelembe kell venni a garanciaalap szintjének megfelelâségére vonatkozó eIsö, 2018.

december 31-ig teljesItendã bizottsági értékelés során.

10. cikk. Jelentéstétel és számvitei

38. Ismertetni kell az EBB finanszIrozási és beruházási mCiveletei által teremtett

többletértéknek, a magánszektorbeli források mozgásItásának, a becsült és a tényleges
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eredményeknek és az EBB finanszIrozási és beruházási müveletei összesItett

eredményének és hatásának (2) bekezdés b) pontjában leIrt értékelése során alkalmazott

kritériumokat.

39. Az az ESBA (2) bekezdés f) pontjában emlItett pénzügyi kimutatásaihoz csatolni kell

egy fuggetlen külsö ellenôr véleményét is.

40. Meg kell adni az (1)—(3) bekezdésekben emlItett jelentések elkészItésének

határidejét. Különösen abból a célból kell kitizni a határidöket, hogy a Bizottság

beépIthesse a releváns információkat eves beszámolójába.

41. A garanciaalap helyzetérôl szóló, a (6) bekezdésben emlItett eves jelentés

határidejét a koltségvetési rendelet 142. cikkének megfelelöen elkészItendâ elâzetes

eves beszámoló, illetve költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentés határidejéhez

(március 31.) keIl igazItani.

12. cikk. Ertékelés és felulvizsgálat

42. A tervezett értékeléseket fuggetlen külsã feleknek kell elvégezniuk.

43. A célzott beruházások életciklusával vaIó osszhang érdekében helyénvalóbb lenne az

ESBA projektjeiräl a részprogramok jellege alapján beszámolni.

13. cikk. Atlóthatósóg es az információk nyiivánosságra hozatalci

44. Amennyiben a részletes feltételek a Bizottsg és az EBB között kötendô

megállapodásban is szerepelnek, tanácsos e megállapodást nyilvánosan közzétenni.

20. cikk. Atmeneti rendelkezés

45. Az uniós garancia fedezhet az EBB és az EBA által 2015 folyamân, meg e rendelet

hatályba lépése eldtt finanszIrozott, ezek szokásos profiljától eltérô egyéb projekteket is.

Ebben az esetben a Bizottság fogja megItélni, hogy ezek a mCiveletek fedezhetäk-e az

uniós garanciából. Ez eltérést jelentene azoktál a rendelkezésektôl, amelyek szerint a
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projekteket érdemeik alapján, földrajzi, illetve ágazati eläirányzatok nélkül, egy független

beruházás bizottság választja ki az irányItóbizottság által meghatározott beruházási

szakpolitikák és iránymutatások alapján.

A véleményt 2015. március 12-i luxembourgi ülésén fogadta el a Számvevöszék.

a Számvevöszék nevében

VItor Manuel da SILVA CALDEIRA

elnök

távollétében

Igors LUDBORS

számvevöszéki tag
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ROVIDITESEK Es HIVATKOZASOK

MELLEKLET

RövidItés
ESBA

EBB

E BA

E BTP

EPEC

ESBA

Teijes szöveg
Európai Stratégial Beruházási Alap

Európai Beruházási Bank

Európai Beruházási Alap

Európai Beruházási Tanácsadó Platform

Európai PPP Szakértöi Kozpont

Európai Strukturális és Beruházási Alapok

Hivatkozott dokumentum/weboldal
Lásd: Javaslat

www.eib.org

www.eif.org

Lásd: a javaslat 2. cikke

http://www.eib.org/epec/

http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds
en.htm

EU

Te rv

LGTT

MFF

PBI

Javaslat

Kkv

TEN-T

Szerzôdés, más
néven EUMSZ

Európai Unió

Európai Beruházási Terv

A transzeurópai közlekedési hálózathoz
tartozó projektek hitelgarancia-eszkoze

Többéves pénzügyi keret (Multi-annual
financlaiframework)

Europa 2020 Projektkötvény
kezdeményezés (Project Bond Initiative)

Az Európai Stratégiai Beruházási Alapról,
valamint az 1921/2013/EU és az
1316/2013/EU rendelet mádosItásáról
szóló európai parlamenti és tanácsi
rend el etj avasi at

Kis- és kozépvállalkozások

Transzeurópai közlekedési hálózat

Az Európai Unió mCIködéséröl szóló
szerzädés

COM(2014) 903 final, 2014. november 26.
http://ec.eu ropa.eu/priorities/jobs-growth
investment/plan/docs/an-investment-plan
for-eu rope_com_2014_903_en.pdf

http://www.eib.org/about/docu ments/Igtt
fact-sheet.htm

A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete.

http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cf
m

http://ec.eu ropa.eu/economy_finance/financi
al_operations/investment/eu rope_2020/inde
x_en.htm

COM(2015) 10 final, 2015. január 13.
http ://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth
investment/plan/docs/proposal_regulation_ef
si_en. pdf

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/f
acts-figures-analysis/sme
definition/index_en.htm

http://inea.ec.europa.eu/en/ten-t/ten-t.htm

http://eu r-Iex.europa.eu/Iegal
content/EN/TXT/?qid=1425369741778&uri=C
E LEX:C2012/3 26/01
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