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E sajtóközlemény célja, hogy rövid összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által közzétett előzetes tájékoztatóról. 
Az előzetes tájékoztató teljes szövege itt tölthető le angol nyelven: www.eca.europa.eu. 
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Az uniós számvevők megvizsgálják az ESBA 
eredményességét  
Az Európai Számvevőszék következő ellenőrzéseinek egyike a „Juncker-terv” középpontjában 
álló Európai Stratégiai Beruházási Alapra (ESBA) irányul. Az ellenőrök azt fogják vizsgálni, hogy 
az alap sikeres megoldást jelent-e az uniós beruházások támogatására. A Számvevőszék a mai 
napon egy rövid tájékoztatót is közzétett az ESBA iránt érdeklődők számára.  

Az ESBA-t 2015-ben, az úgynevezett európai beruházási terv – a Juncker-Bizottság első 
jelentősebb kezdeményezése – sarokköveként hozta létre közösen az Európai Bizottság, az 
Európai Beruházási Bank (EBB) és az Európai Beruházási Alap.  

A számvevőszéki ellenőrzés középpontjában a Bizottság ESBA-val kapcsolatos döntéshozatali 
folyamata, valamint a tagállami fejlesztési bankok és intézmények szerepe áll majd. Az ellenőrök 
értékelni fogják az ESBA addicionalitását – azaz hogy valóban csak olyan projektek részesültek-e 
az alap támogatásában, amelyek enélkül nem valósultak volna meg – és műveleteinek hozzáadott 
értékét is. 

„Az uniós költségvetésből nyújtott támogatásokat egyre gyakrabban az ESBA-hoz hasonló 
pénzügyi eszközök révén, garanciák és tőkeberuházás formájában bocsátják rendelkezésre – 
nyilatkozta Leo Brincat, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Ezért feltétlenül gondoskodni 
kell róla, hogy ezek az eszközök a lehető legeredményesebben működjenek.” 

Az ESBA 2015 és 2018 között akár 315 milliárd euró összegű többletberuházást kíván mobilizálni, 
valamint törekszik a kis- és középvállalkozások finanszírozáshoz jutásának megkönnyítésére is. E 
cél elérését az EBB által az uniós költségvetés nyújtotta 16 milliárd eurós garancia alapján 
biztosított finanszírozás teszi lehetővé, amit az EBB saját forrásból további 5 milliárd euróval 
egészít ki. 

Az ellenőrök a mai napon az ellenőrzés megkezdése előtt végzett előkészítő munkán alapuló 
háttér-információkat tartalmazó előzetes tájékoztatót tettek közzé az ESBA témájában. Az 
előzetes tájékoztató – az Európai Számvevőszék legújabb típusú kiadványa – a vizsgált 
szakpolitika, illetve programok iránt érdeklődők tájékoztatására szolgál. 
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