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Uniós pénzeszközök segítenek 
a vállalatoknak átvészelni 
a koronavírus-járványt

Példa nélküli egészségügyi, társadalmi és 
gazdasági válsággal nézünk szembe. Az európai 
vállalkozások aggódnak a Covid19-járvány 
alkalmazottaikra, pénzforgalmukra, üzleti 
terveikre és a puszta túlélésükre gyakorolt hatása 
miatt. A válság számos országban és egész 
értékláncon átívelően leállította az üzleti 
tevékenységet.

A munkaerőpiacra gyakorolt hatással kapcsolatos előre-
jelzések is drámaiak, és a válság a legkiszolgáltatottabb 
helyzetben lévőket fogja a legsúlyosabban érinteni. Nem 

tudjuk megjósolni, hogy mennyi ideig tart ez a válság, de az 
azonnali „túlélési” szakaszban reagálhatunk, hogy enyhítsük 
az európai vállalkozások gazdasági nehézségeit. 

A vállalkozásoknak sürgősen likviditásra és megfizethető finan-
szírozásra van szükségük annak érdekében, hogy életben marad-
janak. Az Európai Bizottság az európai strukturális és befektetési 
(esb-)alapok mozgósításával rugalmasan reagál ezekre az újon-
nan felmerülő igényekre. Az esb-alapok az alábbi három prioritás 
kezelésében segítenek a tagállamoknak: egészségügyi költ-
ségek, csökkentett munkaidőben való foglalkoztatási 
rendszerek, valamint működő tőke biztosítása a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) számára.  

Az Európai Bizottság az Európai Beruházási Bankkal partner-
ségben be akarta mutatni a koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés (CRII és CRII+) keretében beveze-
tett új rugalmas lehetőségeket, és meg kívánta beszélni azokat 
az érdekelt felekkel. 

A fi-compass keretén belül május 11-én megszervezték az 
első webináriumot, amely az „Esb-alapok a koronavírusra való 
reagálást célzó beruházási kezdeményezés keretében” címet 
viselte. Ezen több mint 500 résztvevő volt jelen az irányító 
hatóságok, pénzügyi közvetítők, uniós intézmények és egyéb 
érdekelt felek képviseletében.  

Nagyobb finanszírozási rugalmasság

A webináriumot Jonathan Dennes, a Bizottság Regionális és 
Várospolitikai Főigazgatóságának Pénzügyi eszközök és kapcso-
lattartás a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel nevű szolgála-
tának vezetője nyitotta meg. Bemutatta az esb-alapok 
pénzügyi eszközeire vonatkozó két intézkedéscsomag 
(CRII és CRII+) általános hátterét. Néhány kulcsfontosságú 
rugalmasság az előzetes értékelések felülvizsgálatára vonatkozó 
követelmény lazításával kapcsolatos, amikor a válság kezelése 
érdekében kiigazítják a meglévő pénzügyi eszközöket. 

Az új rugalmas szabályok néhány olyan követelmény enyhí-
tését is érintik, amelyek a működőtőke-követelmények támo-
gatására vonatkoznak. Az irányító hatóságok, a nemzeti 
fejlesztési bankok és a partnereik ezeket a rugalmasságokat 
arra használhatják, hogy gyorsan reagáljanak a vállalkozások 
igényeire. Az intézkedéscsomag módosításokat tartalmaz 
a közös rendelkezésekről szóló rendelet (1303/2013, CPR) és 
az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes 
keret vonatkozásában.

Loris Di Pietrantonio, az Európai Bizottság Foglalkoztatás, 
Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főigazgatóságának 
egységvezetője kifejtette, hogy a CPR újdonságai az Európai 
Szociális Alap (ESZA) pénzügyi eszközeire is alkalmazandók. 
Az ESZA keretén belül 17 tagállam már kidolgozott nemzeti 
rendszereket a csökkentett munkaidőben való foglalkoztatásra 
vonatkozóan. Ezek az eltérések és a gyors alkalmazkodás 
segített a járvány munkaerőpiacra gyakorolt negatív hatásá-
nak csökkentésében. Ezen túlmenően az ESZA-támogatás 
egészségügyi személyzet alkalmazására, valamint orvosi 
berendezések, gyógyszerek és egyéb kapcsolódó tételek gyár-
tására is felhasználható.

Michael Pielke, az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Főigazgatóságának egységvezetője a mezőgazda-
sági szempontot mutatta be. A jelenlegi válságban az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap pénzügyi eszközei önálló 
működő tőke segítségével támogatják a gazdasági nehézsé-
gekkel küzdő gazdálkodókat. 
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A valaha alkalmazott legrugalmasabb állami támogatási 
szabályok életbe léptetése a munkahelyek és 
a vállalkozások megmentése érdekében

Orvosi felszerelések beszerzésének biztosítása: 
megnövekedett gyártás az EU-ban és  
közös közbeszerzés

A vírus terjedésének leállítását célzó 
intézkedésekre és a tesztelési stratégiákra 
vonatkozó iránymutatások közzététele

Az  áruk áramlásának és a munkavállalók 
 mobilitásának biztosítása az EU  egységes piacán

Támogatás a koronavírusra való reagálást 
célzó beruházási kezdeményezés keretében, 
likviditás az Európai Beruházási Alap révén

A  külföldön rekedt uniós 
polgárok  hazaszállítása

Az  oltóanyagokkal, diagnosztikával és 
 kezeléssel kapcsolatos kutatások támogatása

A mentesítési rendelkezés aktiválása annak érdekében, hogy 
lehetővé tegyék az egészségügyi rendszerek, az emberek és 

a vállalatok kivételes költségvetési támogatását

Frank Lee, az Európai Beruházási Bank pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatos tanácsadó osztályának vezetője megemlítette, 
hogy a fi-compass létrehozta az alábbi tájékoztatót: 
a Covid19-válságra adott válasz pénzügyi eszközökön keresz-
tül. Ennek célja, hogy segítsen az európai strukturális és beru-
házási alapok pénzügyi eszközeinek mozgósításában, ideértve 
a vissza nem térítendő támogatással való kombinációt. A cél, 
hogy inspirálja az irányító hatóságokat, a nemzeti fejlesztési 
bankokat és más érdekelt feleket az esb-alapok pénzügyi esz-
közeinek használatára, és arra, hogy tanuljanak a már meg-
lévő példákból. 

Ieva Zālīte, az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatóságának pénzügyi eszközökért és a nemzetközi 
pénzügyi intézményekkel való kapcsolatokért felelős szakre-
ferense elmagyarázta a CRII és a CRII+ intézkedéscsomagokkal 
kapcsolatos jogszabályi és egyéb szabályozási kezdeménye-
zéseket, ideértve az állami támogatási intézkedéseket is.

Példamutatás 

A webinárium keretében két, a Covid19-világjárványra válasz-
ként végrehajtott intézkedést mutattak be. Ezután Ivan Lesay, 
a Szlovák Befektetési Holding (SIH) vezérigazgatója kifejtette, 
hogyan segít a „SIH koronaellenes garancia” elnevezésű pénz-
ügyi eszköze a szlovákiai kis- és középvállalkozásoknak.  

Lengyelország is gyorsan reagált, és intézkedéseket fogadott 
el a válságra válaszul. Aleksandra Kwiatkowska, a Bank Gos-
podarstwa Krajowego európai programokkal foglalkozó osz-

tályának egységvezetője bemutatta a „Szociális Vállalkozások 
Nemzeti Alapja” elnevezésű lengyel pénzügyi eszköz módosí-
tásait. A lengyel hatóságok az új rugalmasságokat arra hasz-
nálták, hogy javítsák a hitelfelvételi és törlesztési feltételeket 
a vállalkozások számára. 

Mindkét példa kiemeli, hogyan mozgósíthatók gyorsan a pénzügyi 
eszközök az európai vállalkozások igényeire történő reagálás 
érdekében. Az Európai Bizottság ezáltal a többi tagállamban is 
szeretné ösztönözni és támogatni az irányító hatóságokat, 
a nemzeti fejlesztési bankokat és intézményeket.

A webináriumot egy kérdezz-felelek szakasz zárta, amelynek 
során az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 
szakértői válaszoltak a résztvevők kérdéseire.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Webes szeminárium: https://bit.ly/2YLu204
Írásbeli válaszok: https://bit.ly/3g1gJyw
Amennyiben további kérdései vannak az esb-alapok 
pénzügyi eszközeivel kapcsolatban, forduljon 
munkatársainkhoz az Európai Bizottságnál:
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu.

AZ EU KORONAVÍRUSRA VALÓ REAGÁLÁSA
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