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Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapról, valamint az 1291/2013/EU és az 
1316/2013/EU rendelet módosításáról (első olvasat) 
– Általános megközelítés 

  

A Coreper 2015. március 5-i ülését követően mellékelten továbbítjuk a delegációknak a fenti 

javaslat elnökségi kompromisszumos szövegét azzal a céllal, hogy a Tanács (Ecofin) a 2015. 

március 10-i ülésén általános megközelítést fogadjon el. 

A bizottsági javaslathoz képest végrehajtott változtatásokat félkövér betűtípus, a törölt 

szövegrészeket pedig (…) jelöli. 

A jogász-nyelvészi jellegű változtatások dőlt betűvel szerepelnek. 
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Javaslat 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE 

 

az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó Platformról és 

az európai beruházási projekttárról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet 

módosításáról 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 172. és 173. cikkére, 

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

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 az Unión belüli gazdasági jövőt illető piaci bizonytalanság és (...) a 

tagállamok költségvetési korlátai következtében szenved a beruházások hiányától. Az 

elmaradó beruházások lassítják a gazdaság helyreállását és negatívan hatnak a 

munkahelyteremtésre, a hosszú távú növekedési kilátásokra és a versenyképességre. 
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(2) Átfogó fellépésre van szükség az elmaradó beruházások teremtette ördögi kör 

megszüntetésére. A strukturális reformok és a költségvetési felelősségvállalás fontos 

előfeltételei a beruházások ösztönzésének. Ezek az előfeltételek a 

beruházásfinanszírozás új lendületével együtt hozzájárulhatnak egy pozitív öngerjesztő 

folyamat kialakításához, amelyben a beruházási projektek támogatják a foglalkoztatást 

és a keresletet, és a növekedési potenciál tartós emelkedéséhez vezetnek. 

(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 2012. decemberi 

tőkeemelés útján. További intézkedésekre van szükség az uniós beruházási igények 

kielégítésének, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a piacon rendelkezésre álló 

likviditás felhasználása hatékony legyen, és az életképes beruházási projektek 

finanszírozása felé irányuljon. 

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

terjesztette az Európai Bizottságnak szóló politikai iránymutatásokat. Ezekben a politikai 

iránymutatásokban a munkahely-teremtési célú beruházásösztönzés érdekében „a 

reálgazdaságba irányuló, állami és magánforrásból finanszírozott beruházások céljaira az 

elkövetkező három évben akár 300 milliárd EUR összegű többletforrás”mozgósítására 

szólított fel. 
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(6) A Bizottság 2014. november 26-án előterjesztette az „Európai beruházási terv” című 

közleményét1, amelyben előirányozta az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) 

létrehozását, a beruházási projektek európai szintű, átlátható tárának kialakítását, egy 

tanácsadó platform létrehozását (Európai Beruházási Tanácsadó Platform (...)), és 

hangsúlyozta a beruházások előtt álló akadályok felszámolására, valamint az egységes 

piac kiteljesítésére irányuló ambiciózus ütemterv szükségességét. 

(7) Az Európai Tanács 2014. december 18-i ülésének következtetései szerint „a beruházás 

ösztönzése és a piac nem megfelelő működésének kezelése Európában alapvető 

szakpolitikai kihívás”, továbbá „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”; az Európai Tanács emellett kijelentette, 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”, és felkérte az EBB-csoportot, 

„hogy 2015 januárjától indítsa el a saját forrásainak felhasználásával folytatott 

tevékenységeket”. Az Európai Tanács hangsúlyozta tovább, hogy „az ESBA a 

meglévő uniós programokon felül és az EBB hagyományos programjainak a 

kiegészítésére jön majd létre”. 

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

bizonytalanság kezelésére kialakított átfogó megközelítés része. A stratégia három 

pillérből áll: a beruházásfinanszírozás mozgósítása, a beruházás reálgazdaságba való 

eljuttatása és az uniós beruházási környezet javítása. 

(8a) Az Európai Bizottság 2015. január 13-án közleményt2 terjesztett elő arról, hogy 

miként fogja alkalmazni a stabilitási és növekedési paktum hatályos szabályait. 

1 Közlemény az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai 
Beruházási Banknak: „Európai beruházási terv”. COM(2014) 903 final. 

2  A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Központi 
Banknak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és 
az Európai Beruházási Banknak – A Stabilitási és Növekedési Paktum hatályos 
szabályai által biztosított rugalmasság legjobb kihasználása. COM(2015) 12 final. 
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(9) Az uniós beruházási környezet javítását a beruházások előtt álló akadályok 

felszámolásával, az egységes piac megerősítésével és a szabályozás 

kiszámíthatóságának fokozásával kell elérni. A Bizottság bejelentette, hogy politikai 

prioritásnak nyilvánítja „a szabályozási terhek könnyítését, és ezzel egyidejűleg a 

magas szintű szociális és egészségügyi védelem, illetve környezetvédelem, valamint 

a fogyasztók választási szabadságának fenntartását”, és hogy át fogja dolgozni a 

szabályokat arra törekedve, „hogy azok hozzájáruljanak a munkahely-teremtési és 

növekedési menetrendhez”3. A Bizottságnak és a tagállamoknak haladéktalanul 

hozzá kell látniuk ehhez a feladathoz. Az erre irányuló tevékenységek segítik az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap munkáját, és általánosságban az európai 

beruházásokat. 

(10) Az ESBA célja, hogy i. segítsen az Unión belüli produktív és stratégiai beruházások 

finanszírozásával és megvalósításával kapcsolatos nehézségek leküzdésében; és ii. 

elősegítse a legfeljebb 3000 alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások és más 

szervezetek forráshoz jutását, különös hangsúlyt helyezve az ebben a rendeletben 

meghatározott kis-és középvállalkozásokra (kkv-kra) (...). Helyénvaló továbbá a 

forráshoz jutás javításának előnyeit a közepes piaci tőkeértékű, vagyis legfeljebb 3 000 

alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra is kiterjeszteni. Európa jelenlegi beruházási 

nehézségeinek leküzdése hozzájárulhat az Unió versenyképességének, növekedési 

potenciáljának, valamint gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának 

megerősítéséhez. 

3  A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A Bizottság 2015. évi 
munkaprogramja: Új kezdet”. COM(2014) 910 final. 
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(11) Az Európai Stratégiai Beruházási Alapnak az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez 
hozzájáruló, magas gazdasági és társadalmi többletértékkel rendelkező stratégiai 
beruházásokat kell támogatnia4, többek között – de nem kizárólag – olyan közös érdekű 
projekteket, amelyek célja az egységes piac kiteljesítése a közlekedési, a távközlési és 
energetikai infrastruktúra területén, ideértve a közlekedési és az energiahálózatok 
összekapcsolását és a digitális infrastruktúrát, továbbá a megújuló energiaforrások 
felhasználásának bővítése, az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése, az 
energiaágazat fejlesztése, modernizálása és versenyképességének növelése, az 
energiaellátás biztonságának fokozása, beleértve a helyi energiaforrások alkalmazását, 
valamint a fenntartható fejlődés támogatása és az ezen ágazatok közötti potenciális 
szinergiák kiaknázása; projekteket kell támogatnia továbbá a városfejlesztés és a 
vidékfejlesztés területén és a szociális területen; a környezetvédelem, illetve a 
természeti erőforrások területén; valamint olyan projekteket, amelyek megerősítik az 
európai tudományos és technológiai bázist, és a társadalom javára szolgálnak, 
valamint az innovációs, kutatási és technológiafejlesztési politikák gazdasági és ipari 
potenciáljának jobb kiaknázását jelentik, ideértve a kutatási infrastruktúrát, valamint 
a kísérleti és bemutató eszközöket is. Az ESBA-nak elő kell segítenie a forráshoz jutást, 
valamint a vállalkozások és más szervezetek versenyképességét, különös tekintettel a 
kkv-kre. Az ESBA-nak hozzá kell járulnia a környezetbarát, fenntartható és erőforrás-
hatékony gazdaságra való átálláshoz és a fenntartható munkahelyteremtéshez. 

(12) Unió-szerte számos kkv (...), valamint közepes piaci tőkeértékű vállalat szorul segítségre a 
piaci forrásokhoz jutás terén, különös tekintettel a nagyobb mértékű kockázattal járó 
beruházásokra. Az Európai Stratégiai Beruházási Alapnak meg kell teremtenie annak 
feltételeit, hogy ezek a szervezetekkönnyebben le tudják küzdeni a tőkehiányt és a piaci 
hiányosságokat azáltal, hogy az EBB és az Európai Beruházási Alap 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. 

4  Amint ezt többek között a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 
11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 104. o.), az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és 
a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 
1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.), 
valamint a vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program 
(COSME) (2014–2020) létrehozásáról és az 1639/2006/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1287/2013/EU európai parlamenti és tanács rendelet 
(HL L 347., 2013.12.20., 33. o.) meghatározza. 
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(13) Az Európai Stratégiai Beruházási Alapot az EBB-n belül kell létrehozni, hogy ki tudja 
használni annak tapasztalatát és eddig elért bizonyított eredményeit (...). Az ESBA kkv-knak, 
közepes piaci tőkeértékű kisvállalatoknak, valamint más szervezeteknek nyújtott 
finanszírozással kapcsolatos munkáját elsősorban az Európai Beruházási Alapon (a 
továbbiakban: EBA) keresztül kell végrehajtani, az EBA e tevékenységekkel kapcsolatos 
tapasztalatainak kihasználása érdekében. 

(14) Az Európai Stratégiai Beruházási Alapnak magas társadalmi és gazdasági értéket teremtő 
projekteket kell megcéloznia. Ezen belül olyan projektekre kell összpontosítania, amelyek 
fenntartható munkahelyeket teremtenek és előmozdítják (...) a hosszú távú növekedést és a 
versenyképességet, többek között innováció, valamint a technológia fejlesztése és terjesztése 
révén. 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 ezen 
széles köre várhatóan lehetővé teszi az Európai Stratégiai Beruházási Alap számára, hogy 
alkalmazkodjon a piaci igényekhez, mindemellett ösztönzi a projektekbe irányuló 
magánberuházást. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap nem helyettesítheti, és nem 
szoríthatja ki a piaci alapú magánfinanszírozást, hanem a piac hiányosságait kezelve 
mozgósítania kell a magánfinanszírozást, a közpénzek leghatékonyabb, stratégiai 
felhasználásának biztosítása érdekében. (…) 

(15) Az Európai Stratégiai Beruházási Alapnak a meglévő EBB- és uniós eszközöknél magasabb 
kockázati (...) profillal rendelkező projekteket kell támogatnia, hogy addicionalitást 
jelentsen. Az ESBA-nak az Unió egészében kell projekteket finanszíroznia, többek között a 
gazdasági és pénzügyi válság által leginkább érintett országokban. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapot csak akkor lehet igénybe venni, ha más forrásokból nem áll rendelkezésre 
ésszerű feltételek mellett finanszírozás. 

(15a) A piaci alapú ösztönzőknek és az Európai Stratégiai Beruházási Alap által nyújtott 
addicionalitásnak biztosítania kell, hogy az ESBA, különösen a jelentős beruházási 
igények, illetve piaci hiányosságok kezelése érdekében társadalmilag és gazdaságilag 
életképes projekteket célozzon, anélkül, hogy a forrásokat előre felosztaná különböző 
ágazatok, illetve régiók között. A kevésbé fejlett pénzügyi piacokkal rendelkező 
tagállamok esetében megfelelő technikai segítséget kell nyújtani annak biztosítása 
érdekében, hogy ennek a rendeletnek az általános céljai megvalósíthatók legyenek. 
Ugyanakkor lehetővé kell tenni, hogy az ESBA környezetkímélő projekteket tudjon 
támogatni, és a kiváló növekedési potenciálú ágazatok javára tudjon válni. 

(16) Az ESBA-nak olyan, gazdaságilag és technikailag várhatóan életképes beruházásokra kell 
összpontosítania, amelyek esetében a tartozást várhatóan visszafizetik a hitelezőknek. E 
beruházások bizonyos megfelelő mértékű kockázatot hordoznak magukban, ugyanakkor 
meg kell, hogy feleljenek az Európai Stratégiai Beruházási Alap általi finanszírozás 
különleges követelményeinek. 
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(16a) Az ESBA-nak megfelelő irányítási struktúrával kell rendelkeznie, amelynek funkciója 

igazodik ahhoz a kizárólagos célhoz, miszerint biztosítani kell az uniós garancia 

megfelelő módon történő nyújtását. Az irányítási struktúra elemei az irányítóbizottság, 

az ügyvezető igazgató és a beruházási bizottság. Az irányítási struktúra nem 

avatkozhat be az EBB döntéshozatalába és nem gyakorolhat befolyást arra, valamint 

nem lehet az EBB irányító szerveinek helyettesítője. Az irányítóbizottságnak kell 

meghatároznia azokat a beruházási iránymutatásokat, amelyek alapján a beruházási 

bizottság dönt az uniós garancia nyújtásáról, az ebben a rendeletben meghatározott 

célokkal összhangban. Az ügyvezető igazgató felelős az ESBA napi szintű irányításáért, 

valamint neki kell elvégeznie a beruházási bizottság üléseinek előkészítéséhez szükséges 

munkát. 

(17)  Létre kell hozni egy beruházási bizottságot, amelynek feladata dönteni az uniós garancia 

alkalmazásáról olyan egyedi projektek, valamint nemzeti fejlesztési bankokon vagy 

intézményeken, beruházási platformokon vagy alapokon keresztül támogatott 

projektek tekintetében, amelyek támogatása nem az Európai Beruházási Alapon 

keresztül történik. A beruházási bizottságnak az ESBA általános céljait megvalósító 

műveletek területén járatos és tapasztalt független szakértőkből kell állnia. A beruházási 

bizottságnak elszámoltathatónak kell lennie az ESBA irányítóbizottsága felé, amely 

felügyeli az ESBA célkitűzéseinek teljesülését. A beruházási bizottság függetlensége 

alapvető tényező a magánszektor bizalmának megteremtéséhez és a beruházási tervben 

való részvétele biztosításához. 

(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 garanciafedezetre az eszköz típusától függően (idegen tőke 

vagy saját tőke bevonására szolgáló eszköz vagy garancia) felső korlát vonatkozik, a 

fennálló kötelezettségvállalások 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 legalább 315 000 000 000 EUR 

értékű beruházást generál az Unióban az e rendelet hatályba lépésétől számított három 

éves időszakon belül. Azok a garanciák, amelyek esetében a projekt a garanciának a 

rendelkezésre állási időszakon belüli lehívása nélkül teljesül, felhasználhatók új műveletek 

támogatásához. 
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(18a) A Bizottságnak az e rendelet hatályba lépésétől számított 3 éven belül jelentést kell 

benyújtania az Európai Parlament és a Tanács részére, amely független értékelést 

tartalmaz az uniós garancia felhasználásáról és az e rendeletben meghatározott 

általános célok teljesüléséről, beleértve a magántőke mobilizálását, továbbá elemzést 

tartalmaz ESBA által nyújtott addicionalitásról, az ESBA által támogatott műveletek 

kockázati profiljáról, az ESBA makrogazdasági hatásáról, beleértve annak a 

növekedésre és a foglalkoztatásra gyakorolt hatását, az EBTP által nyújtott 

szolgáltatásokról, valamint az EBTP és az ESBA céljainak megvalósulásáról. Adott 

esetben a jelentéshez az e rendelet módosításáról szóló, az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak címzett javaslatot kell csatolni, többek között a további projekteknek a 

beruházási bizottság általi jóváhagyására, valamint az uniós garanciának az e 

rendeletben meghatározott időszak utáni további újrafeltöltésére vonatkozóan. 

(19) Annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb időn belül el lehessen érni a 315 milliárd 

eurós célösszeget, a nemzeti fejlesztési bankoknak, illetve intézményeknek, valamint a 

beruházási platformoknak és alapoknak az ESBA garancia támogatásával prominens 

szerepet kell játszaniuk az életképes projektek meghatározásában, a projektek 

fejlesztésében, illetve adott esetben azok összevonásában, valamint a potenciális 

befektetők vonzásában. Ezzel összefüggésben lehetővé kell tenni olyan, több országra 

kiterjedő platformok létrehozását, amelyekkel előmozdíthatók a határokon átnyúló 

projektek, illetve a több tagállamra kiterjedő projektegyüttesek. 

(20) (...) Lehetővé kell tenni, hogy harmadik felek az ESBA-val együtt projekteket 

társfinanszírozzanak, akár egy-egy projekt esetében, akár (...) beruházási platformokon 

keresztül. 

(21) Az ESBA-nak a meglévő uniós programokon és az EBB hagyományos programjain túli 

(azaz addicionális), azokat kiegészítő támogatást kell nyújtania. Ezzel összefüggésben 

ösztönözni kell az összes meglévő és elkülönített uniós forrás teljes mértékű 

felhasználását, a jelenlegi szabályoknak megfelelően. Feltéve, hogy minden lényeges 

jogosultsági kritérium teljesül, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok bármilyen típusú 

uniós finanszírozás felhasználásával hozzájárulhassanak az uniós garanciával fedezett, 

támogatható projektek finanszírozásához. E megközelítés rugalmassága következtében az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap által célzott beruházási területek vélhetően a lehető 

legtöbb befektetőt fogják vonzani.. 
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(22) Az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel (EUMSZ) összhangban az ESBA 

keretében támogatott infrastruktúra- és projektberuházásoknak összeegyeztethetőnek kell 

lenniük az állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal. A Bizottság bejelentette, hogy 

ennek érdekében, valamint az állami támogatások értékeléséhez kidolgoz (...) egy sor 

alapelvet, amelyeket az Európai Stratégiai Beruházási Alapból nyújtott támogatásra való 

jogosultság előfeltételeként a projekteknek teljesíteniük kell. A Bizottság jelezte, hogy ha 

egy projekt eleget tesz ezeknek a követelményeknek és támogatásban részesül az Európai 

Stratégiai Beruházási Alapon keresztül, akkor a kiegészítő nemzeti támogatásokat 

egyszerűsített és gyorsított államitámogatás-értékelés keretében fogja megvizsgálni, és 

ennek során mindössze az állami támogatás arányosságát ellenőrzi (tehát azt, hogy nem 

túlzott mértékű-e az ellentételezés). A Bizottság azt is bejelentette, hogy a közpénzek 

hatékony felhasználásának biztosítása érdekében további iránymutatást nyújt az alapelvekkel 

kapcsolatosan. Az állami támogatásokra vonatkozó elveknek való megfelelés előírása 

várhatóan hozzájárul az ESBA-források hatékony felhasználásához. 

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

eltérő egyéb projekteket is finanszírozhatnak 2015 folyamán, még e rendelet hatálybalépése, 

az ESBA-megállapodás megkötése, valamint a beruházási bizottság tagjainak és az 

ügyvezető igazgatónak a kinevezése előtt. Az e rendeletben előírt intézkedések előnyeinek 

maximalizálása érdekében lehetővé kell tenni, hogy az uniós garancia ezekre a projektekre is 

érvényes legyen, amennyiben teljesítik az ebben a rendeletben meghatározott alapvető 

kritériumokat. 

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

beruházási műveleteit az EBB saját szabályaival és eljárásaival összhangban – beleértve a 

megfelelő ellenőrző intézkedéseket és az adóelkerülés megelőzésére hozott intézkedéseket –, 

valamint az Európai Csalás Elleni Hivatalra (OLAF) és a Számvevőszékre vonatkozó 

szabályoknak és eljárásoknak, többek között az Európai Bizottság, az Európai 

Számvevőszék és az Európai Beruházási Bank között létrejött háromoldalú 

megállapodásnak megfelelően kell végrehajtani. 

(25) Az EBB-nek rendszeresen értékelnie kell az ESBA által támogatott tevékenységeket, hogy 

felmérje azok relevanciáját, teljesítményét és hatását, és azonosítsa a jövőbeli tevékenységek 

javítását szolgáló szempontokat. Ezek az értékelések hozzájárulnak az 

elszámoltathatósághoz és a fenntarthatóság elemzéséhez. 
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(26) Az Európai Stratégiai Beruházási Alapon keresztül végrehajtott finanszírozási és beruházási 

műveletek mellett létre kell hozni az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot (EBTP). Az 

EBTP-nek megerősített támogatást kell nyújtania a projektek kidolgozásához és 

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

és intézmények, valamint az európai strukturális és beruházási alapok irányító hatóságai 

szakértelmére. Létre kell hozni egy egyablakos rendszert az Unión belüli beruházásokra 

vonatkozó technikai segítségnyújtással kapcsolatos kérdések megválaszolására, és fokozni 

kell a projektgazdáknak helyi szinten nyújtott technikai segítséget. Az EBTP keretében 

nyújtott új szolgáltatásokat a más uniós programok keretén belül igénybe vehető 

szolgáltatásokon felül kell nyújtani, tehát az EBTP-szolgáltatások semmiképpen sem 

befolyásolhatják az e programok keretében nyújtott támogatás szintjét és kapacitását. 

Az EBTP által nyújtott további szolgáltatásokra megfelelő forrásokat kell előirányozni. 

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

kell hozni egy garanciaalapot (a továbbiakban: garanciaalap). A garanciaalapot az Unió 

általános költségvetéséből származó fokozatos befizetésekkel kell feltölteni. A 

garanciaalapba ezt követően az Európai Stratégiai Beruházási Alap támogatásában részesülő 

projektekből származó bevételek (...) is befolynak, valamint a nem teljesítő adósoktól 

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

(28) A garanciaalap célja, hogy likviditási puffert biztosítson az Unió általános költségvetése 

számára az Európai Stratégiai Beruházási Alapnál a célkitűzései megvalósítása során 

felmerült veszteségekkel szemben. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap által támogatandó 

beruházásokhoz hasonló jellegű beruházásokkal kapcsolatos tapasztalatok alapján a 

garanciaalapot az Unió által nyújtott garanciák teljes állományának (...) 50 %-át kitevő 

mértékben lenne megfelelő feltölteni. 

(28a) A garanciaalapba való befizetéseknek és az ESBA működéséhez kapcsolódó egyéb 

költségvetési döntéseknek teljes mértékben meg kell felelniük a többéves pénzügyi 

keret feltételeinek, és azokat az Európai Parlament és a Tanács általi, az éves 

költségvetési eljárás keretében történő felhatalmazáshoz kell kötni. 

(29) [Átkerült a (36a) preambulumbekezdésbe.] 
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(30) Kialakításuk jellege miatt sem az EBB-nek nyújtott uniós garancia, sem a garanciaalap nem 

minősül „pénzügyi eszköznek” a 966/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet5 

értelmében. 

(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 kockázatok 

értékeléséhez. A Bizottságnak és az EBB-nek (...) elő kell mozdítania az olyan jelenlegi és 

(...) jövőbeli uniós projektek átlátható tárának létrehozását, amelyek alkalmasak a 

beruházásra. Ennek a „projekttárnak” biztosítania kell, hogy a beruházási projektekre 

vonatkozó információk (...) rendszeresen és strukturáltan nyilvánosságra kerüljenek annak 

érdekében, hogy azokhoz a befektetők hozzá tudjanak férni. 

(32) Lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok részt vegyenek az európai beruházási 

projekttár létrehozásában, többek között oly módon, hogy információkat nyújtanak a 

Bizottságnak és az EBB-nek a területükön megvalósuló vagy potenciális beruházási 

projektekről. A Bizottságnak és az EBB-nek a projekttár elindítása előtt megfelelő 

konzultációt kell folytatniuk a tagállamokkal, szakértőkkel és érdekeltekkel a 

projekttárban szerepeltetendő projektekre vonatkozó elvekről és iránymutatásokról, 

beleértve az olyan mechanizmusokat is, amelyekkel megakadályozható a projektek 

nemzetbiztonságot potenciálisan veszélyeztető nyilvánosságra hozatala, valamint az 

egyes projektekre vonatkozó információk közzétételére szolgáló sablonról. 

5 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete 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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(33) Noha a projekttárban szereplő projekteket az EBB felhasználhatja az ESBA által 

támogatandó projektek meghatározásához és kiválasztásához, a projekttárnak szélesebb 

körűnek kell lennie az Unión belüli projektek meghatározását illetően. Ebbe a körbe 

tartozhatnak olyan projektek, amelyek alkalmasak a magánszektor általi, vagy az európai 

vagy nemzeti szinten rendelkezésre álló más eszközök támogatásával történő teljes körű 

finanszírozásra. (...) Valamely projektnek a projekttárban való szerepeltetése nem 

vonhat maga után és nem zárhat ki semmiféle akár uniós, akár nemzeti szintű 

közfinanszírozású pénzügyi támogatást. 

(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 műveleteiről és hatásáról. A Bizottságnak rendszeresen be kell 

számolnia a garanciaalap helyzetéről. 

(35) (…) 

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

forráshoz jutásának elősegítését a beruházásokat érintő pénzügyi korlátokat tekintve a 

tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, (...) és ezért az intézkedések léptéke és 

hatásai miatt azok uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az 

Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 

említett cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok 

eléréséhez szükséges mértéket. 
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(36a) [a (29) preambulumbekezdésből áthelyezve] 

Az Unió általános költségvetéséből származó hozzájárulás részleges finanszírozása 

érdekében az 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet6 által létrehozott 

„Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) és az 1316/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet7 által létrehozott Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz rendelkezésre álló pénzügyi keretét csökkenteni kell. Ezek a programok olyan 

célokat szolgálnak, amelyek nem jelennek meg újra az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapnál. Mindazonáltal a két program pénzügyi keretének a garanciaalap finanszírozása 

céljából való csökkentése a programok célterületeinek bizonyos részein a tervek szerint 

nagyobb mértékű finanszírozást tesz lehetővé, mint az a meglévő – köztük az 

energiahálózatok összekapcsolását célzó, a közlekedési és a digitális infrastruktúrára, 

valamint az innovációra, kutatásra és fejlesztésre vonatkozó – programokon keresztül 

lehetséges lenne. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap az uniós garanciával várhatóan 

képes lesz a kutatás, fejlesztés és innováció, valamint a közlekedési, távközlési és 

energiaügyi infrastruktúrák területén megsokszorozni a pénzügyi hatást ahhoz képest, 

mintha a forrásokat a tervezett Horizont 2020 és Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

programokon belüli vissza nem térítendő támogatások útján költötték volna el. (…) 

(36b) Az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell. 

(36c) Célszerű, hogy a Bizottság és az EBB megállapodást kössön, amelyben rögzítik az 

ebben a rendeletben az ESBA általuk történő kezelésére vonatkozóan meghatározott 

feltételeket. Az említett megállapodás nem sértheti az uniós jogalkotónak, (...) a 

költségvetési hatóságnak, illetve az EBB-nek a Szerződésekben rögzített hatásköreit, és 

ezért célszerű, hogy olyan, elsősorban technikai és adminisztratív jellegű elemekre 

szorítkozzon, amelyek – bár nem alapvető fontosságúak – szükségesek az ESBA 

hatékony működtetéséhez, 

6 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1291/2013/EU rendelete 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.). 

7 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1316/2013/EU rendelete az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 
680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 
129. o.). 
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ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

I. FEJEZET – Bevezető rendelkezések 

1a. cikk 

Cél és tárgy 

Ez a rendelet létrehozza az Európai Stratégiai Beruházási Alapot (a továbbiakban: ESBA), az 

uniós garanciát és az uniós garanciaalapot. Emellett a rendelet létrehozza az Európai 

Beruházási Tanácsadó Platformot (a továbbiakban: EBTP), valamint a jelenlegi és potenciális 

jövőbeli uniós beruházási projektek átlátható tárát. 

[Az 1. cikkből átvéve] 

Az ESBA célja az Unió támogatása az EBB megnövelt kockázatviselési képessége révén (...), a 

következő területeken: 

a) (...) beruházások; (...) 

b) (...) a legfeljebb 3 000 alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások és egyéb szervezetek számára a 

forráshoz jutás lehetőségeinek javítása, különös hangsúlyt helyezve a kis- és középvállalkozásokra. 

(…) 

Ennek érdekében a rendelet megállapítja azokat a szabályokat, amelyek a Bizottság által az 

EBB-vel az ESBA kezelésére vonatkozó megállapodás, továbbá az EBB-vel az EBTP 

működtetésére vonatkozó megállapodás megkötésére vonatkoznak. 
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1b. cikk 

Fogalommeghatározások 

Kizárólag e rendelet alkalmazásában: 

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

folytató jogi személy, amely egy tagállamtól megbízást kap arra, hogy központi, 

regionális vagy helyi szinten közcélú fejlesztési tevékenységeket végezzen; 

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

alapuló társfinanszírozási vagy kockázatmegosztási mechanizmus, vagy bármilyen más 

módon létrehozott mechanizmus, amelyen keresztül szervezetek pénzügyi hozzájárulást 

nyújtanak több beruházási projekt finanszírozása céljából; 

c) „kis- és középvállalkozás” vagy „kkv”: a 2003/361/EK ajánlásban meghatározottak 

szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás; 

d) „közepes piaci tőkeértékű vállalat”: olyan, legfeljebb 3 000 alkalmazottat foglalkoztató 

jogi személy, amely nem kkv; 

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

ebben a rendeletben az ESBA kezelésére vonatkozóan meghatározott feltételeket; 

f) „EBTP-megállapodás”: az a jogi eszköz, amelyben a Bizottság és az EBB rögzíti az 

ebben a rendeletben az EBTP működtetésére vonatkozóan meghatározott feltételeket; 
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g) „addicionalitás”: az ESBA által olyan műveletekhez nyújtott támogatás 

eredménye, amelyek piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek 

kezelésére irányulnak, és amelyeket az adott időszakban a szokásos EBB-eszközök 

segítségével, 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 keretében 

támogatott projekteké, és az ESBA portfóliója általánosságban magasabb 

kockázati profillal fog rendelkezni, mint az EBB által a szokásos befektetési 

politikája alapján támogatott beruházások jelenlegi portfóliójának kockázati 

profilja. 

 

I. FEJEZET – Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

1. cikk 

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

[törölve : az (1) bekezdés első albekezdése áthelyezve a 2. cikkbe, az (1) bekezdés második 

albekezdése áthelyezve az -1a. cikkbe ] 

2. cikk 

(…) Az ESBA-megállapodás 

(- 1) A Bizottság megállapodást köt az EBB-vel az ESBA kezeléséről. 

 

(1) Az ESBA-megállapodásnak tartalmaznia kell (…) a következőket: 

 

a)  Az ESBA létrehozásával kapcsolatos szabályok, valamint az EBB által nyújtandó 

pénzügyi hozzájárulás összege és feltételei, beleértve a következőket: 

 

i. az ESBA mint különálló, egyértelműen azonosítható és átlátható, az EBB által kezelt 

külön számlával rendelkező olyan eszköz létrehozását szabályozó rendelkezések, 

melynek műveleteit egyértelműen meg lehet különböztetni az EBB egyéb 

műveleteitől; 
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ii. az EBB által az ESBA-n keresztül – legalább 5 000 000 000 EUR értékű, 

garancia vagy készpénz formájában – nyújtandó pénzügyi hozzájárulás 

összege és feltételei; 

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

nyújtandó finanszírozás, illetve garanciák feltételei; 

iv. arra vonatkozó rendelkezés, hogy az uniós garancia által érintett műveletek 

árazásának összhangban kell lennie az EBB általános árazási politikájával; 

 

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

Beruházási Bank alapokmányáról szóló (5.) jegyzőkönyv sérelme nélkül, beleértve a 

következőket: 

i. az irányítóbizottság összetétele és létszáma (a tagok száma legfeljebb négy 

lehet); 

ii. az ügyvezető igazgatónak és az ügyvezető igazgató helyettesének a kinevezésére 

szolgáló eljárás, az ügyvezető igazgató és helyettese javadalmazása és a 

munkájukra vonatkozó – az EBB személyzeti rendelkezéseivel összhangban álló 

– feltételek, továbbá a helyettesítésükkel és elszámoltathatóságukkal kapcsolatos 

szabályok és eljárások; 

iii. a beruházási bizottság tagjainak kinevezésére és felmentésére vonatkozó eljárás, 

javadalmazásuk és a munkájukra vonatkozó feltételek, a beruházási bizottságon 

belüli szavazási szabályok, a határozatképesség feltételeinek és az egyes tagok 

szavazatainak meghatározásával együtt; 

iv. rendelkezés arról, hogy az irányítóbizottságnak és a beruházási bizottságnak el 

kell fogadnia saját eljárási szabályzatát; 

 

v. annak előírása, hogy – az Európai Beruházási Bank alapokmányáról szóló (5.) 

jegyzőkönyvben megállapított rendelkezések értelmében – az ESBA által 

támogatott finanszírozási és beruházási műveleteket jóvá kell hagynia az EBB 

irányító szerveinek. 
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c) Az EBB számára nyújtott feltétel nélküli, visszavonhatatlan, azonnal lehívható uniós 

garanciára vonatkozó szabályok, beleértve a következőket: 

i. az uniós garancia nyújtására vonatkozó – többek között a meghatározott 

eszköztípusokból álló portfóliókra megállapított fedezettel és annak feltételeivel 

kapcsolatos – részletes szabályok a 7. cikknek megfelelően; 

ii. arra vonatkozó előírás, hogy a kockázatvállalás díját a befizetők között a 

kockázatvállalásuk arányában kell elosztani. Az Uniót megillető pénzösszegek 

kifizetését, valamint az uniós garanciával kapcsolatos kifizetéseket a kellő 

időben végre kell hajtani, de a kifizetésekre csak a műveletek nyereségének és 

veszteségének nettósítását követően kerülhet sor; 

iii. az uniós garanciának az e rendelet 5. cikke szerinti igénybevételére, köztük a 

fizetési feltételekre – például konkrét határidőkre, az esedékes összegek 

kamataira – és a szükséges likviditási megállapodásokra vonatkozó előírások; 

iv. a követeléseknek az EBB által történő behajtásával kapcsolatos rendelkezések 

és eljárások, a 7. cikk (4) bekezdésének megfelelően; 

 

d) Az uniós garancia egyes projektekhez, vagy beruházási platformokon, nemzeti fejlesztési 

bankokon vagy intézményeken keresztül e rendelettel és különösen a 2a. cikkel összhangban 

történő igénybevételére vonatkozó, a beruházási bizottság által nyújtandó jóváhagyás 

szabályai; 

 

e)  A beruházási javaslatok benyújtására és az uniós garancia igénybevételére irányuló 

javaslatok jóváhagyására vonatkozó eljárások, beleértve a következőket: 

i. a projekteknek a beruházási bizottság elé terjesztésére vonatkozó eljárás; 

ii. arra vonatkozó rendelkezés, hogy az uniós garancia igénybevételére vonatkozó 

javaslatok benyújtására és jóváhagyására vonatkozó eljárás nem sértheti az 

EBB-nek az Európai Beruházási Bank alapokmányáról szóló (5.) 

jegyzőkönyvben, és különösen annak 19. cikkében meghatározott döntéshozatali 

szabályait; 
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iii. a 20. cikk szerinti átmeneti rendelkezéseket pontosító szabályok, különös 

tekintettel arra, hogy az EBB által a 20. cikkben említett időszak során aláírt 

műveleteket milyen módon vonják az uniós garancia hatálya alá; 

f) Az ESBA-val kapcsolatos jelentéstételi, nyomon követési és elszámoltathatósági 

szabályok, beleértve a következőket: 

i. az EBB-re vonatkozó és adott esetben az EBA-val együttműködésben 

teljesítendő operatív jelentéstételi kötelezettségek, e rendelet 10. cikkével 

összhangban; 

ii. az ESBA-val kapcsolatban felmerülő pénzügyi jelentéstételi kötelezettségek; 

iii. a pénzügyi ellenőrzésre és a csalás elleni intézkedésekre vonatkozó szabályok, e 

rendelet 14. és 15. cikkével összhangban; 

iv. fő teljesítménymutatók, különösen az uniós garancia alkalmazása, a 2a. cikkben 

megállapított általános célkitűzések teljesítése, a magántőke mozgósítása és az 

ESBA makrogazdasági – és ezzel együtt a beruházások támogatására gyakorolt 

– hatása tekintetében; 

 

g) a megállapodásnak a Bizottság vagy az EBB kezdeményezésére történő módosítására 

vonatkozó eljárás és a módosításhoz szükséges feltételek, melyeknek tartalmazniuk kell a 

módosításról a Tanács és az Európai Parlament felé történő jelentéstételre vonatkozó 

követelményt; 

 

h) bármely egyéb, az ESBA kezeléséhez szükséges adminisztratív vagy szervezeti jellegű 

feltétel, amennyiben lehetővé teszi az uniós garancia megfelelő alkalmazását. 

 

 

(2) Az ESBA-megállapodásban elő kell írni továbbá, hogy: 

 

a) az ESBA-nak az EBA által végzett tevékenységeit az EBA irányító szerveinek kell 

irányítaniuk; 

 

b) az ESBA által támogatott műveletek után az Uniót megillető összegeket az uniós 

garancia lehívásakor teljesítendő kifizetések, majd ezt követően a költségek levonása után kell 

teljesíteni, az 5. cikk (3) bekezdése és az ESBA-megállapodás szerint. 
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2a. cikk 

Az uniós garancia igénybevételére vonatkozó támogathatósági kritériumok 

1. Az ESBA-megállapodásban elő kell írni, hogy az ESBA olyan projekteket 

támogathat, amelyek: 

a) összhangban állnak az uniós politikákkal; 

b) gazdasági és technikai szempontból életképesek; 

c) addicionalitást biztosítanak és 

d) amennyiben lehetséges, a lehető legnagyobb mértékben mobilizálnak tőkét a 

magánszektorból. 

2. Emellett az ESBA-megállapodásban elő kell írni, hogy az ESBA olyan projekteket 

támogathat, amelyek az alábbi általános célok valamelyikére irányulnak: 

a) infrastruktúrafejlesztés; 

b) kutatás-fejlesztés és innováció; 

c) beruházás az oktatás és képzés, az egészségügy, valamint az információs és 

kommunikációs technológia terén; 

d) az energiaágazat fejlesztése; 

e) pénzügyi támogatás nyújtása a legfeljebb 3 000 alkalmazottat foglalkoztató 

vállalkozások és egyéb szervezetek számára, különös hangsúlyt helyezve a kis- és 

középvállalkozásokra. 

(3) Az ESBA által nyújtott támogatásokra vonatkozó befektetési politika és kockázati 

politika meghatározásakor az irányítóbizottságnak figyelembe kell vennie, hogy el 

kell kerülni egy-egy ágazaton vagy egy-egy földrajzi területen belül a túlzott 

kitettséget. 
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3. cikk 

Az ESBA irányítása 

(- 1) Az ebben a cikkben említett irányító testületeknek az e rendelet által rájuk ruházott 

feladatok végrehajtásakor kizárólag az ebben a rendeletben meghatározott célokat 

szabad szem előtt tartaniuk. 

(1) Az ESBA-megállapodásban elő kell írni, hogy az ESBA-t irányítóbizottság irányítja, 

amely – az uniós garancia nyújtásának céljából – meghatározza a stratégiai orientációt, a 

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

ESBA által támogatható projektek beruházási politikáját, a beruházási platformok 

kezelését és az ESBA kockázati profilját, összhangban a 2a. cikk (2) bekezdésében foglalt 

célokkal.Az irányítóbizottságnak az uniós garancia nyújtására vonatkozóan a 

beruházási bizottság által alkalmazandó beruházási iránymutatásokat kell 

elfogadnia. A beruházási iránymutatásokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 

kell tenni. 

(1a) Az irányítóbizottság létszámát az Unió költségvetéséből származó, illetve az EBB által 

nyújtott, készpénz vagy garancia formájú hozzájárulások arányában kell elosztani a 

Bizottság és az EBB között. 

Az irányítóbizottságnak a tagjai közül kell elnököt választania. Az irányítóbizottságnak 

konszenzussal kell a határozatait meghoznia. 

(2) (…) 

(3) (…) 

(4) Az ESBA-megállapodásban elő kell írni, 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 az ügyvezető igazgató helyettese segíti. 

Az ügyvezető igazgatónak negyedévente jelentést kell tennie az ESBA tevékenységéről az 

irányítóbizottságnak. 
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Az ügyvezető igazgatót és a helyettesét az EBB eljárásrendjének megfelelően 

lefolytatott nyílt és átlátható kiválasztási eljárást követően az EBB elnöke nevezi ki, 

az irányítóbizottság javaslata alapján. A megbízatás határozott idejű, három évre 

szól, egy alkalommal megújítható. 

(5) Az ESBA-megállapodásban elő kell írni, hogy az ESBA keretében beruházási bizottságot 

kell létrehozni, amelynek feladata minden potenciális művelet vizsgálata, a 6. cikk (5) 

bekezdésének sérelme nélkül, az ESBA beruházási politikájával összhangban, valamint a 

műveletek uniós garancia révén, e rendelet értelmében történő támogatásának 

jóváhagyása. 

A beruházási bizottságnak nyolc független szakértőből és az ügyvezető igazgatóból kell 

állnia. A független szakértőknek jelentős és releváns piaci szakértelemmel kell 

rendelkezniük (…). A független szakértőket az irányítóbizottságnak kell kineveznie 

határozott idejű, legfeljebb három évre szóló és összességében hat évet meg nem haladó 

megbízatással. A beruházási bizottság szakértőit nyílt és átlátható kiválasztási eljárás 

alapján kell kinevezni. A beruházási bizottság szakértőinek kinevezése során az 

irányítóbizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a beruházási bizottság összetétele 

a 2a. cikkben említett ágazatokra és az Unió földrajzi piacaira vonatkozó ismeretek 

tekintetében minél sokoldalúbb szakértelmet biztosítson. 

Az ESBA irányítóbizottságának nyomon kell követnie az ESBA célkitűzéseinek 

teljesülését. 

A beruházási bizottság tagjainak a bizottság tevékenységében való részvételük során 

pártatlanul, az ESBA érdekeit szem előtt tartva kell végezniük a munkájukat. Az 

irányítóbizottság által elfogadott iránymutatások végrehajtásakor és az uniós 

garancia igénybevételével kapcsolatos döntéshozatalkor a beruházási bizottság tagjai 

nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasításokat az EBB-től, az uniós 

intézményektől, a tagállamoktól, vagy bármely más köz- vagy magánszervezettől. A 

beruházási bizottság működési függetlenségének biztosítása érdekében gondoskodni 

kell arról, hogy megfelelő szervezeti szabályok álljanak rendelkezésre, amelyek 

azonban nem érinthetik az EBB személyzete által a beruházási bizottságnak 

nyújtandó elemzési, logisztikai és adminisztratív támogatást. 

A beruházási bizottságnak egyszerű többséggel kell meghoznia a határozatait. 
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II. FEJEZET – Az uniós garancia és az uniós garanciaalap 

4. cikk 

Az uniós garancia 

Az Unió 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, a valamely tagállam és az európai szomszédságpolitika és ezen belül a stratégiai 

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

Szabadkereskedelmi Társulás hatálya alá tartozó ország közötti műveletekhez, illetve a 

valamely tagállam és az Európai Unió működéséről szóló szerződés II. mellékletében 

meghatározott valamely tengerentúli ország vagy terület közötti műveletekhez. (…) 

5. cikk 

Az uniós garancia alkalmazására vonatkozó előírások 

(1) Az uniós garancia nyújtása az ESBA-megállapodás hatálybalépésének függvénye. 

(2) Az uniós garancia az EBB-nek a 3. cikk (5) bekezdésében említett beruházási bizottság 

által jóváhagyott finanszírozási és beruházási műveleteihez vagy az EBB finanszírozási és 

beruházási műveleteinek az EBA általi végrehajtása céljából biztosított finanszírozáshoz 

nyújtható a 7. cikk (2) bekezdésének megfelelően. (…) 

(2a) Az uniós garancia az EBB-nek a beruházási bizottság által [PO: insert date 4 years 

after of entry into force of this regulation]-ig jóváhagyott azon finanszírozási és 

beruházási műveleteihez nyújtható, melyek tekintetében az EBB és a 

kedvezményezett vagy a pénzügyi közvetítő 2020. június 30-ig szerződést ír alá. 

(2b) Az uniós garancia az EBB finanszírozási és beruházási műveleteinek az EBA általi 

végrehajtása céljából biztosított és az EBA igazgatótanácsa által [PO: insert date 4 

years after of entry into force of this regulation]-ig jóváhagyott azon finanszírozáshoz 

vagy garanciákhoz nyújtható a 7 cikk (2) bekezdésének megfelelően, mely 

tekintetében az EBA és a pénzügyi közvetítő 2020. június 30-ig szerződést ír alá. 
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(3) Az EBB alapokmánya 17. cikkének megfelelően az EBB a finanszírozási műveletek 

kedvezményezettjeire terheli az ESBA-hoz kapcsolódó valamennyi költségét. E bekezdés 

második és harmadik albekezdésének sérelme nélkül az e rendelet alapján az EBB által 

végrehajtott finanszírozási és beruházási tevékenységekhez kapcsolódóan az EBB-nél 

felmerült igazgatási kiadások vagy bármely egyéb díj fedezését nem lehet az Unió 

általános költségvetéséből biztosítani. 

Az EBB a teljes fennálló uniós garanciakötelezettség 1 %-ának megfelelő kumulált 

maximális felső korlát erejéig veheti igénybe az uniós garanciát azon költségek fedezése 

céljából, amelyeket a finanszírozási és beruházási műveletek kedvezményezettjeinek 

számítottak volna fel, de a nemteljesítés kezdete óta nem kerültek behajtásra. 

Emellett az EBB az uniós garanciát igénybe veheti az esetleges behajtási költségek 

arányos részének fedezésére, amennyiben ezeket a költségeket nem vonták le a 

behajtott összegből, továbbá a likviditáskezeléshez kapcsolódó lehetséges 

költségeknek a fedezésére. 

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

garanciával fedezett finanszírozást nyújt az EBA-nak, (…) az EBA díjai fedezhetők az 

Unió költségvetéséből. 

(4) (...) A tagállamok bármely típusú uniós finanszírozást igénybe vehetnek, beleértve az 

Uniónak a transzeurópai hálózatokra és az iparra vonatkozó szakpolitikái és 

strukturális politikái keretében létrehozott eszközöket is azon támogatható projektek 

finanszírozásához való hozzájárulásra, amelyeket az EBB közvetlenül vagy az EBA-n 

keresztül az uniós garancia fedezete mellett finanszíroz, amennyiben mind az adott 

eszközök igénybevételével kapcsolatban, mind pedig az ESBA által megállapított 

támogathatósági követelmények teljesülnek. 
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6. cikk 

Támogatható eszközök 

(1) A 2a. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában az EBB az uniós garanciát az e cikk (2) 

bekezdésében említett eszközök kockázatának fedezésére, a 7. cikknek megfelelően veszi 

igénybe. 

(2) Az uniós garancia a következő eszközök fedezetéül használható fel (...): 

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 (...) végrehajtott műveletek céljára kell nyújtani, 

megszerezni vagy kibocsátani e rendeletnek megfelelően, amennyiben az EBB-

finanszírozásra még le nem járt vagy meg nem szüntetett, az EBB által aláírt vagy 

megkötött finanszírozási megállapodás vagy ügylet 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 céljára kell nyújtani, megszerezni vagy kibocsátani e rendeletnek 

megfelelően, amennyiben az EBA-finanszírozásra még le nem járt vagy meg nem 

szüntetett, az EBA által aláírt vagy megkötött finanszírozási megállapodás vagy ügylet 

alapján kerül sor. 

(3) Az EBB az Unió viszontgaranciája mellett nemzeti fejlesztési bankoknak vagy 

intézményeknek is nyújthat garanciát. 
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(4) Az EBB az ESBA segítségével beruházási platformokba is beruházhat. Az EBB az 

Unió viszontgaranciája mellett beruházási platformoknak is nyújthat e rendelet 

szerinti garanciát. 

(5) Az uniós garanciának a (2) bekezdés a) pontjában, valamint a (3) és a (4) bekezdésben 

említett műveletek tekintetében való igénybevételéhez a beruházási bizottság előzetes 

engedélye szükséges. Az EBB által nyújtandó vagy valamely nemzeti fejlesztési 

bankon vagy intézményen, illetve több mögöttes projektet összefogó beruházási 

platformon keresztül végrehajtandó finanszírozási vagy beruházási műveletek által 

érintett projekteket főszabályként együtt kell jóváhagyásra benyújtani a beruházási 

bizottsághoz, kivéve ha a beruházási bizottság másként határoz. A beruházási 

bizottságnak határoznia kell arról, hogy be kell-e nyújtani számára jóváhagyásra 

azokat a nemzeti fejlesztési bankon vagy intézményen, illetve beruházási platformon 

keresztül végrehajtandó új műveleteket, amelyek tekintetében már jóváhagyta az 

uniós garancia EBB általi igénybevételét. 

(6) Az ESBA keretében végzett műveleteivel összefüggésben az EBA is nyújthat 

garanciát nemzeti fejlesztési banknak vagy intézménynek, illetve beruházási 

platformnak, illetve beruházhat beruházási platformokba. 

7. cikk 

Az uniós garancia fedezete és feltételei 

(1) Az (...) uniós garancia összege bármely időpontban legfeljebb 16 000 000 000 EUR, 

amelyből legfeljebb 2 500 000 000 EUR juttatható az EBB által az EBA számára a (2) 

bekezdésnek megfelelően nyújtott finanszírozás vagy garanciák céljaira. (...) Az uniós 

garancia keretében az Unió általános költségvetéséből teljesített kifizetések teljes nettó 

összege nem haladhatja meg a 16 000 000 000 EUR-t. 

 

6831/15   kn/hs/HS/KN/kb/agh 27 
 DGG 1A  HU 
 



(2) A 2. cikk (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontjával összhangban egy adott 

portfólióval kapcsolatos kockázatvállalás díját a befizetők között a 

kockázatvállalásuk arányában kell megosztani. 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 finanszírozást vagy garanciát 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 vagy garanciát 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 gondoskodik a 

kifizetett összegekre vonatkozó követelések behajtásáról, és a behajtott összegekből 

visszatérítést nyújt az Uniónak. 

(5) Az uniós garanciát a 6. cikkben említett eszközök tekintetében azonnal lehívható 

garanciaként kell nyújtani a következők fedezése céljából: 

 – 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett, hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírok esetében: a tőke és a finanszírozási műveletek feltételeinek megfelelően 

az EBB számára esedékes, de a nemteljesítés bekövetkeztéig be nem folyt összes 

kamat és minden összeg; 

– a 6 cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett, tulajdonviszonyt megtestesítő 

befektetések esetében: a befektetett összeg és a kapcsolódó finanszírozási költségek; 

– a 6 cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett műveletek esetében: a felhasznált 

összegek és a kapcsolódó finanszírozási költségek. 

Az uniós garancia az 5. cikk (3) bekezdésének második és harmadik albekezdésében 

említett összegek fedezésére is szolgál. 
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8. cikk 

Az uniós garanciaalap 

(1) Uniós garanciaalapot (a továbbiakban: garanciaalap) kell létrehozni, amelyből az uniós 

garancia lehívása esetén az EBB-nek fizetést kell teljesíteni. 

(2) A garanciaalap forrásai a következők: 

a) kifizetések 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) bekezdése c) pontjának iv. 

alpontjában előírtak szerint; 

d) az Unió bevételei és az általa az ESBA-megállapodással összhangban kapott egyéb 

befizetések. 

(3) A garanciaalap e cikk (2) bekezdésének b) 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 összhangban 

fekteti be, a megfelelő prudenciális szabályokkal összhangban. 

(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 az uniós 

garancia formájában fennálló kötelezettségek teljes összegének 50 %-ában kerül 

meghatározásra. 

Kezdetben a célösszeget a (2) bekezdés a) pontjában említett források fokozatos 

befizetésével kell elérni. Amennyiben a garanciaalap kezdeti létrehozása során 

garancialehívásokra került sor, a garanciaalapnak a (2) bekezdés b), c) és d) pontjában 

meghatározott forrásai egy, a garancialehívások összegének megfelelő összegig (...) 

járulnak hozzá a célösszeg eléréséhez. 
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(6) (…) 

(7) A (...) garanciaalap szintje megfelelőségének a 10. cikk (6) bekezdésében előírt 

jelentéssel összhangban végrehajtott értékelését követően: 

(a) bármely többletet egy művelet keretében az Unió n+1. évi általános költségvetésében 

a bevételkimutatás külön fejezetébe kell visszafizetni; 

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

részletek befizetésével kell feltölteni. 

(8) 2019. január 1-jétől, amennyiben a garancialehívások következtében a garanciaalap szintje 

nem éri el a célösszeg 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 forrásainak a célösszeget meghaladó részét [PO insert date: 4 years after 

the entry into force of the Regulation]-ig az uniós garancia eredeti összegének 

visszaállítására kell felhasználni. 

 

IIA. FEJEZET – Az Európai Beruházási Tanácsadó Platform 

 

8a. cikk 

Az EBTP-megállapodás 

(1) A Bizottság megállapodást köt az EBB-vel az Európai Beruházási Tanácsadó 

Platformnak az EBB-n belül történő megvalósításáról. 

Az EBTP-megállapodásnak tartalmaznia kell különösen az (5) bekezdés szerint a 

számára nyújtandó finanszírozásra vonatkozó rendelkezéseket. 
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(2) Az EBTP célja, hogy – az EBB és a Bizottság meglévő tanácsadó szolgálataira építve – 

tanácsadással segítse a beruházási projektek meghatározását, előkészítését és 

kidolgozását, és központi technikai tanácsadó platformként szolgáljon az Unión belüli 

projektfinanszírozás számára. A fent említett segítségnyújtásba beletartozik a 

projektek megszervezéséhez kapcsolódó technikai segítségnyújtás, továbbá az 

innovatív pénzügyi eszközök és a köz- és magánszféra közötti partnerség 

igénybevételével, valamint adott esetben az uniós jogszabályok releváns kérdéseivel 

kapcsolatban nyújtott tanácsadás. Az EBTP emellett célzott tanácsadást is nyújt, 

melyhez figyelembe veszi a kevésbé fejlett pénzügyi piacokkal rendelkező tagállamok 

sajátosságait és igényeit. 

(3) Az EBTP szolgáltatásait a más uniós programok keretében már rendelkezésre álló 

szolgáltatásokon felül biztosítja. Az EBTP által nyújtott szolgáltatások a 

következőkre terjednek ki: 

a) egyablakos ügyintézés biztosítása a hatóságok és a projektgazdák által igénybe 

vehető technikai segítségnyújtáshoz; 

b) segítségnyújtás a projektgazdáknak adott esetben abban, hogy projektjeiket úgy 

fejlesszék tovább, hogy azok megfeleljenek az e rendelet szerinti 

támogathatósági feltételeknek; 

c) a helyi ismeretekre való építés az ESBA által nyújtott támogatás Unió-szerte 

történő előmozdítása érdekében; 

d) platform biztosítása szakértői tapasztalatcseréhez és a projektek kidolgozásával 

kapcsolatos know-how megosztásához. 

(4) A (2) bekezdésben említett célkitűzés megvalósítása érdekében az EBTP-nek 

törekednie kell az EBB, a Bizottság, a nemzeti fejlesztési bankok vagy intézmények, 

valamint az európai strukturális és beruházási alapok irányító hatóságai 

szakértelmének igénybevételére. 

(5) Az egyrészről az EBTP, másrészről valamely nemzeti fejlesztési bank vagy intézmény, 

vagy annak megfelelő intézmény, illetve olyan irányító hatóság közötti 

együttműködés, amely nemzeti tanácsadóként járhat el, megvalósulhat szerződéses 

partnerség formájában. 
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(6) Az EBTP által nyújtott szolgáltatások ellenében az Unió a 2020. december 31-ig tartó 

időszakban évente legfeljebb 20 000 000 EUR összeggel hozzájárul az EBTP 

költségeinek fedezéséhez. 

(7) Az EBB 2016. szeptember 1-ig, azt követően pedig évente jelentést nyújt be az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak az EBTP által ezen cikk (5) 

bekezdése szerint nyújtott szolgáltatásokról és költségvetésének végrehajtásáról. 

 

III. FEJEZET – Európai beruházási projekttár 

9. cikk 
Európai beruházási projekttár 

(1) A Bizottság és az EBB (...)létrehozza a jelenlegi és a potenciális (...) uniós beruházási 
projektek átlátható tárát. A tagállamok hozzájárulhatnak a projekttár létrehozásához 
és kezeléséhez. 

(2) A projekteknek az európai beruházási projekttárban való szerepeltetése csak 
láthatósági célokat szolgál, illetve tájékoztatást nyújt a befektetők számára, 
ugyanakkor nem befolyásolja az arra vonatkozó döntéseket, hogy e rendelet szerint 
vagy bármely egyéb uniós eszköz keretében mely végső projekteket választják ki 
támogatásra vagy közfinanszírozásra. 

(3) (…) 

 

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 szerint végrehajtott finanszírozási és beruházási 
műveletekről. 
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A jelentésnek tartalmaznia kell az uniós garancia felhasználására vonatkozó előírásoknak és a 2. 

cikk (1) bekezdése f) pontjának iv. alpontja alapján megállapított fő teljesítménymutatóknak való 

megfelelés 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 – évente jelentést tesz az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak az EBB által e rendelet szerint 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 való összhangjának 

értékelése, és értékelés az EBB finanszírozási és beruházási műveleteinek a 2a. 

cikkben megállapított célok közötti eloszlásáról; 

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

magánszektorbeli források mozgósításának, a becsült és a tényleges eredményeknek 

és az EBB finanszírozási és beruházási műveletei összesített eredményének és 

hatásának értékelése; 

c) (…) a kedvezményezetteknek jutó összeg, valamint az EBB finanszírozási és 

beruházási műveleteinek értékelése, összevont alapon; 

d) az EBB finanszírozási és beruházási műveletei hozzáadott értékének értékelése; 

e) az uniós garancia lehívására vonatkozó részletes információk; 

f) az ESBA-val kapcsolatos pénzügyi beszámolók. 
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(3) Az uniós garanciával fedezett kockázatokkal kapcsolatban a Bizottság által elvégzendő 

számviteli és jelentéstételi feladatok, valamint a garanciaalap Bizottság által történő kezelése 

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

következőket: 

a)  az EBB és az EBA által készített, az EBB e rendelet szerinti finanszírozási és 

beruházási műveleteire vonatkozó 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) bekezdése c) pontjának i. alpontja 

szerint meghatározott portfóliókon belül. 

(4) Az EBB 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 június 30-ig az előző naptári évre vonatkozó éves jelentést küld az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek a garanciaalap helyzetéről és 

kezeléséről, melyben többek között kitér a célösszeg megfelelőségének és a 

garancialap szintjének értékelésére, továbbá arra, hogy szükség van-e a garanciaalap 

feltöltésére. Az éves jelentésben be kell mutatni a garanciaalap előző év végi pénzügyi 

helyzetét, az előző naptári év során végbement pénzügyi mozgásokat, valamint a 

jelentős ügyleteket és a pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos releváns információkat. 

A jelentésnek tartalmaznia kell továbbá az alap pénzgazdálkodásával, 

teljesítményével és kockázataival kapcsolatos információkat is, az előző év végi 

állapot szerint. 
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11. cikk 

Elszámoltathatóság az Európai Parlament és a Tanács felé 

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács kérésére az ügyvezető igazgató mindkét 

intézménynek köteles beszámolni az ESBA teljesítményéről, többek között az Európai 

Parlamentben tartott meghallgatás keretében is (...). 

(2) Az ügyvezető igazgatónak szóban vagy írásban válaszolnia kell az Európai Parlament vagy 

a Tanács által az ESBA-hoz címzett kérdésekre, minden esetben a kérdés kézhezvételétől 

számított öt héten belül. 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács kérésére a Bizottság jelentést tesz (...) e rendelet 

alkalmazásáról.  
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12. cikk 

Értékelés és felülvizsgálat 

(-1)  Legkésőbb [PO insert date: three years after the entry into force of this Regulation]-ig a 

Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács számára, mely független 

értékelést tartalmaz e rendelet alkalmazásáról. Adott esetben a jelentéshez csatolni kell a 

rendelet – különösen az 5. cikk (2a) és (2b) bekezdésében és a 8. cikk (9) bekezdésében említett 

határidők tekintetében történő – módosítására irányuló javaslatot. 

(1) (…) 

(2) (…) 

(3)  (…) 

(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 

szerinti konkrét EBB- és EBA-tevékenységek során elért gyakorlati eredményeket. 

(5) (…) 

 

V. FEJEZET – Általános rendelkezések 

13. cikk 

Átláthatóság és az információk nyilvánosságra hozatala 

Az EBB – a dokumentumokhoz és információhoz való hozzáférésre vonatkozó saját átláthatósági 

politikájával összhangban – weboldalán a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi az EBB e 

rendelet szerinti valamennyi finanszírozási és beruházási műveletéhez kapcsolódó információkat, 

valamint azt, hogy ezek a műveletek hogyan járulnak hozzá a 2a. cikk (2) bekezdésében említett 

általános célokhoz. 
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14. cikk 

A Számvevőszék által végzett pénzügyi ellenőrzés 

Az uniós garanciát, valamint az annak keretében teljesítendő, az Unió általános költségvetését 

érintő kifizetéseket és behajtásokat a Számvevőszék ellenőrzi. 

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 rendeletben8, a 2185/96/Euratom, 

EK tanácsi rendeletben9 és a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletben10 megállapított 

rendelkezéseknek és eljárásoknak megfelelően az OLAF az Unió pénzügyi érdekeinek 

védelmében vizsgálati cselekményeket, köztük helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat 

végezhet annak megállapítása érdekében, hogy az e rendelet szerint finanszírozott 

műveletekkel kapcsolatban történt-e csalás, korrupció, pénzmosás vagy bármely más, az 

Unió pénzügyi érdekeit érintő jogellenes tevékenység. Az OLAF a vizsgálatok során 

szerzett információkat megküldheti az érintett tagállamok illetékes hatóságainak (...). 

8 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. szeptember 11-i 883/2013/EU, Euratom rendelete 
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.). 

9 A Tanács 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK rendelete 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.). 

10 A Tanács 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom rendelete az Európai Közösségek 
pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.). 

 

6831/15   kn/hs/HS/KN/kb/agh 37 
 DGG 1A  HU 
 

                                                 



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 országok és területek 

(1) Az EBB az e rendelet szerinti finanszírozási és beruházási műveletei során nem 

támogathatja a jogellenes célból – például a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása, 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 szabályai 

alapján gyengén szabályozottnak vagy nem együttműködőnek minősített országokkal és 

területekkel szembeni politikájának megfelelően – nem vesz részt olyan finanszírozási 

vagy beruházási műveletben, amely nem együttműködő országban vagy területen 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, 

többek között azon követelményt, hogy adott esetben (...) intézkedéseket kell hozni a 

tényleges tulajdonos személyazonosságának a megállapítására. 
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17. cikk 

A felhatalmazás gyakorlása 

[törölve] 

VI. FEJEZET – Módosítások 

18. cikk 

Az 1291/2013/EU rendelet módosításai 

Az 1291/2013/EU rendelet a következőképpen módosul: 

1. A 6. cikk (1), (2) és (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

„(1) A Horizont 2020 végrehajtására vonatkozó pénzügyi keretösszeg 74 328,3 millió EUR folyó 

árakon, amelyből maximum 71 966,9 millió EUR fordítható az EUMSZ XIX. címe alapján végzett 

tevékenységekre. 

Az éves előirányzatokat a többéves pénzügyi keret erejéig az Európai Parlament és a Tanács hagyja 

jóvá. 

(2) Az EUMSZ XIX. címe alapján végzett tevékenységekre fordított összeg az e rendelet 5. 

cikkének (2) bekezdése szerinti prioritások között a következőképpen oszlik meg: 

a) Kiváló tudomány: 23 897,0 millió EUR folyó árakon; 

b) Ipari vezető szerep: 16 430,5 millió EUR folyó árakon; 

c) Társadalmi kihívások: 28 560,7 millió EUR folyó árakon. 

Az 5. cikk (3) bekezdésében meghatározott, a Horizont 2020-ból különös célkitűzésekre és a JRC-

nek a nem nukleáris közvetlen cselekvéseire fordítható uniós pénzügyi hozzájárulás legmagasabb 

teljes összege a következő: 
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i. „A kiválóság terjesztése és a részvétel növelése”: 782,3 millió EUR folyó árakon; 

ii. „Tudomány a társadalommal és a társadalomért”: 443,8 millió EUR folyó árakon; 

iii. a JRC nem nukleáris közvetlen cselekvései: 1 852,6 millió EUR folyó árakon. 

A prioritások indikatív bontása, valamint az 5. cikk (2) bekezdésében és (3) bekezdésében 

meghatározott különös célkitűzések a II. mellékletben kerültek meghatározásra. 

(3) Az EIT a Horizont 2020-ból a II. mellékletben foglaltak szerint, folyó árakon legfeljebb 

2 361,4 millió EUR összegű hozzájárulással finanszírozható.” 

(2) A II. melléklet helyébe e rendelet I. melléklete lép. 
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19. cikk 

Az 1316/2013/EU rendelet módosításai 

Az 1316/2013/EU rendelet a következőképpen módosul: 

1. Az (...) 5. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

„(1) A 2014 és 2020 közötti időszakban a CEF végrehajtására vonatkozó pénzügyi keretösszeg 

folyó árakon 29 942 259 000 EUR (*). Ez az összeg a következőképpen oszlik meg: 

a) közlekedési ágazat: 23 550 582 000 EUR, ebből 11 305 500 000 EUR-t a Kohéziós Alapból kell 

átcsoportosítani kizárólag a Kohéziós Alapból támogatható tagállamok általi, e rendelettel 

összhangban való felhasználásra; 

b) távközlési ágazat: 1 041 602 000 EUR; 

c) energetikai ágazat: 5 350 075 000 EUR. 

Az említett összegek nem érintik az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet (*) szerinti 

rugalmassági mechanizmus alkalmazását. 

(*) A Tanács 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom rendelete a 2014–2020-as időszakra 

vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).” 

2. A 7. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében az „és a 21. cikk (4) bekezdésében” 

szövegrészt el kell hagyni. 

3. A 21. cikk (4) bekezdését el kell hagyni. 
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VII. FEJEZET – Átmeneti és záró rendelkezések 

20. cikk 

Átmeneti rendelkezések 

Az EBB vagy az EBA által a 2015. január 1-jétől az ESBA-megállapodás megkötéséig és a 

beruházási bizottság valamennyi tagjának és az ügyvezető igazgatónak az e rendelet 

hatálybalépését követő, első kinevezéséig tartó 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 e rendelet 2a. 

cikkében (...) megállapított (...) 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 Strasbourgban, -án/-én. 

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 
az elnök az elnök 
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