▶ESBA

▶EURÓPAI BERUHÁZÁSI TERV
ÉS AZ ESB-ALAPOK
A MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZ ELINDÍTÁSA

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) célja,
hogy mobilizálja a magánfinanszírozást az infrastrukturális, innovációs és üzleti beruházások terén.
A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság egy
olyan módszerben gondolkodik, amelynek részeként
az ESB-alapok támogatást nyújthatnak az ESBA által
elért eredményekhez.

A jogi kirakós darabjai a helyükre
kerültek – az első beruházások
2015. június 25-én a Tanács elfogadta (1) az új Európai
Stratégia Beruházási alap létrehozásáról szóló rendeletet, és így előkészítette az utat a 2015 derekán kezdődő
új beruházásoknak. Az Európai Bizottság és az Európai
Beruházási Bank (EBB) 2015. július 22-én aláírta az ESBAmegállapodást, aminek következtében az ESBA (2) és az
Európai Beruházási Tanácsadó Platform (EBTP) hivatalos
létrehozása egyaránt befejeződik (3).
Az ESBA az EBB részeként és irányításával fog létrejönni: az
Unió költségvetéséből 16 milliárd EUR-nyi garanciát, az EBBtől pedig 5 milliárd EUR-nyi saját forrást fognak előirányozni
a kialakítására. Az EBB arra fogja felhasználni az ESBA-ból
származó forrásokat és garanciát, hogy nem kevesebb mint
315 milliárd EUR-nyi további finanszírozást teremtsen elő
a stratégiai infrastruktúra, az innováció, valamint a kis- és
középvállalkozások terén végrehajtandó beruházásokhoz. Az
ESBA-val kapcsolatos teendők ellátása az EBB keretein belül
fog zajlani. Az ESBA-forrásokra ágazatok és termékek széles
köre lesz jogosult, de nem lesznek tagállami vagy ágazati
felosztási kvóták.
Ezzel összefüggően az EBB már megkezdte az olyan projektek előtámogatását, illetve „gyűjtését“, amelyek mögött
EU-garancia áll. Az EBB tehát az alapján hagyja jóvá a projekteket, hogy rendelkeznek-e uniós garanciális fedezettel,
ami a Bizottság jóváhagyásától és a beruházási tanács tagjainak kinevezésétől függ.

Az ESBA irányítási struktúrája
2015. július 22-én megválasztották az ESBA irányítóbizottságának négy tagját: Ambroise Fayolle-t, az EBB
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alelnökét; Maarten Verwey-t, az Európai Bizottság főtitkárát;
Gerassimos Thomast, az Európai Bizottság energiaügyi
főigazgatóját, valamint Irmfried Schwimannt, az Európai
Bizottság versenypolitikai főigazgatóját. Az irányítóbizottság
feladata meghatározni a beruházási iránymutatásokat,
valamint a működési politikákat és eljárásokat. 2015. október 13-án az Európai Parlament elfogadta az ESBA irányítóbizottságának Wilhelm Molterer (4) (a teljes cikk a 14.
oldalon olvasható) igazgatóként és Iliana Canova (5) igazgatóhelyettesként való kinevezésére irányuló javaslatát. Az
igazgató és igazgatóhelyettes feladata, hogy koordinálja az
ESBA tevékenységeit az EBB-csoporton belül, és támogassa
az ESBA beruházási bizottságának üléseit, amelyen az igazgató elnököl.
A beruházási bizottság – amely nyolc független szakértőből
és az igazgatóból fog állni – lesz felelős az ESBA irányítóbizottságának a munkájáért. A beruházási bizottság feladata,
hogy az ESBA beruházási politikáival összhangban átlátható és független módon vizsgálja meg a lehetséges projekteket, és hogy jóváhagyja az EU-garancia támogatását
az EBB műveleteihez. A bizottság feladata lesz az is, hogy
a beruházási platformokkal és a nemzeti fejlesztési bankokkal
közösen jóváhagyja a műveleteket, és konzultáljon az irányítóbizottsággal, valamint az igazgatóval az EBA eszközeiről.

(1)	
R Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1017 rendelete
(2015. június 25.).
(2)	
A z európai beruházási terv egy másik eszköze a Beruházási Projektek Európai
Portálja (BPEP), amely nyilvánosan elérhető, biztonságosan használható
weboldal lesz. A külső támogatást kereső, uniós székhelyű fejlesztők
lehetőséget kapnak arra, hogy a portálon népszerűsítsék projektjeiket
a lehetséges beruházók körében.
(3)	
A z EBTP támogatni fogja a beruházási projektek fejlesztését és
finanszírozását az Unióban azáltal, hogy egyetlen kapcsolattartó pontként
iránymutatást és tanácsokat nyújt, tudáscserét ösztönző platform szerepét
látja el, és koordinálja a technikai segítségnyújtást.
(4)	
Wilhelm Molterer osztrák parlamenti képviselő 2011 és 2015 között volt
az EBB alelnöke. Jelenleg az osztrák pénzügyminiszter alkancellárja
és az Osztrák Néppárt elnöke.
(5)	
Iliana Canova az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank igazgatói tisztségét
látja el, és Bulgária két külön ügyvivő kormányában (2013-ban és 2014-ben)
miniszterelnök-helyettesként végezte munkáját.

▶BALRÓL JOBBRA: Werner Hoyer, az EBB elnöke; Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke
és Jyrki Katainen, az Európai Bizottság alelnöke az ESBA-dokumentumok hivatalos aláírásakor

A nemzeti fejlesztési bankok és
a beruházási platformok szerepe
Az európai és nemzeti eszközök közötti szinergiának fontos
szerepe lesz abban, hogy haladéktalanul elindulhasson az
Unió gazdaságában tapasztalható beruházási hiány felszámolása. A tagállamok által a fejlesztési tevékenységek
végrehajtására kijelölt nemzeti fejlesztési bankok várhatóan jelentős szerepet kapnak majd mindebben, és hozzá
fognak járulni az EBB munkájához. Ez idáig már kilenc tagállam állt elő együttműködési szándékkal a beruházási tervvel kapcsolatban a fejlesztési bankján keresztül. Ebből
kifolyólag beruházási platformok fognak létrejönni ad hoc
eszközök formájában, amelyek célja, hogy eljuttassák a projekteknek szánt finanszírozást. Az eszközök számos különféle
jogi formában (különleges célú gazdasági egységek, kezelt
számlák, egyéb intézkedések) érhetők el, sokféle dimenziójuk
lehet (földrajzi, termékspecifikus, ágazati), és EBB-, illetve
egyéb típusú támogatásból (tagállami, magánberuházói) is
finanszírozhatók.

– azaz önálló, külön végrehajtási kerettel bíró mechanizmusok – egymás céljai tekintetében jól kombinálhatók. Az
ESB-alapokból származó forrásoknak nagy szerepük lehet az
ESBA hatásának optimalizálásában (ami természetesen fordítva is igaz), mivel az ESB-alapok és az ESBA kombinálásával
nagyobb mértékben hajthatók végre az igényalapú intézkedések az innovatív és infrastrukturális projektek, valamint a kkvfinanszírozás terén, ami a növekedés, a munkahelyteremtés
és az innováció fellendítéséhez vezethet. Annak ellenére, hogy
az ESB-alapok nem helyezhetők át közvetlenül az ESBA-ba,
mindkét jogi keret lehetővé teszi, hogy támogassák egymás
célkitűzéseit. A gyakorlatban mindez projektszinten, a pénzügyi eszközök szintjén és beruházási platformok részeként
valósulhat meg. A Bizottság jelenleg az egymást kiegészítő
jelleg eszközeiről szóló kiadványon dolgozik, amely várhatóan
2016 elején fog megjelenni. Ezt egy olyan kiegészítő dokumentáció fogja követni, amely a részletes gyakorlati végrehajtási mechanizmusok mellett a piacon elérhető termékeket
is bemutatja majd.

Az ESB-alapok és az ESBA egymást
kiegészítő jellege
Az ESBA olyan nagyszabású terv, amely egyértelműen jelentős
pénzügyi támogatást eredményezhet, és fellendítheti a munkahelyteremtést a különféle érdekeltekkel való együttműködés
és pénzügyi források bevonása révén. Ebből kifolyólag az
ESB-alapoknak jelentős mozgásterük van az ESBA-val való
szinergiák és kiegészítő jelleg maximalizálására. Habár az
ESB-alapok és az ESBA egymástól függetlenül működnek

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/
plan/efsi/index_en.htm

13

