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MELLÉKLET
a következőhöz:
Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 1316/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai
Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az
Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése
tekintetében történő módosításáról
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tekintetében történő módosításáról
Melléklet
(1)

A (2) szakasz a következőképpen módosul:
a)

A b) pont a következő második albekezdéssel egészül ki:
„Az autópályák ESBA-forrásokból való támogatása elkerülendő, hacsak erre a
közlekedés területén kohéziós országokban, vagy legalább egy kohéziós
országot magában foglaló, határon átnyúló közlekedési projektek keretében
megvalósítandó magánberuházás támogatására van szükség.”;

b)

A c) pontban a második mondat helyébe a következő szöveg lép:
„Ennek keretében az EBB várhatóan az ESBA keretében nyújt finanszírozást,
hogy elérje a legalább 500 000 000 000 eurót kitevő állami vagy
magánberuházásra vonatkozóan kitűzött kezdeti célt, amely magában foglalja a
10. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett eszközökkel kapcsolatos
ESBA-műveletek keretében az EBA-n keresztül, valamint a nemzeti fejlesztési
bankokon vagy intézményeken, vagy a legfeljebb 3 000 alkalmazottat
foglalkoztató vállalkozások finanszírozási lehetőségekhez való hozzáférésének
javításán keresztül igénybe vehető finanszírozást.”;

(2)

A (3) szakasz a következő d) ponttal egészül ki:
„d)
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valamely művelet különleges tevékenységnek minősül, ha a következő
jellemzők közül legalább egy fennáll:
–

alárendeltség más hitelezők viszonylatában, ideértve a nemzeti fejlesztési
bankokat és a magánhitelezőket;

–

kockázatmegosztási eszközökben való részvétel, ahol az adott pozíció az
EBB-t magas kockázati szinteknek teszi ki;

–

olyan meghatározott kockázatoknak való kitettség, mint a nem kipróbált
technológia, új, tapasztalatlan vagy magas kockázatú partnerektől való
függőség, új pénzügyi struktúrák vagy az EBB, a szóban forgó ágazat
vagy földrajzi terület számára kockázatot jelentő tényező;

–

sajáttőke-típusú jellemzők, mint pl. teljesítményhez kötött kifizetések;
vagy

–

az EBB hitelkockázati politikára vonatkozó iránymutatása szerint
magasabb kockázati kitettséget eredményező egyéb azonosítható
szempontok;”;
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(3)

Az (5) szakasz a következő mondattal egészül ki:
„Az eredménytábla a művelet uniós garanciából való finanszírozásának
aláírását követően kerül közzétételre, bizalmas üzleti adatok nélkül.”;

(4)

A (6) szakasz a következőképpen módosul:
(a)

A b) pont a következőképpen módosul:
(i)

Az első francia bekezdésben az első és a második mondat helyébe a
következő szöveg lép:
„Adósság típusú műveletek esetében az EBB vagy az EBA elvégzi
a szokásos kockázatértékelését, amely magában foglalja a
nemteljesítés valószínűsége és a behajtási arány kiszámítását. E
paraméterek alapján az EBB vagy az EBA kockázati értéket rendel
az egyes műveletekhez.”;

(ii)

A második francia bekezdésben az első mondat helyébe a
következő szöveg lép:
„Az adósság típusú műveletek mindegyikéhez kockázati besorolást
rendelnek (az ügylet kölcsönbesorolása) az EBB vagy az EBA
kölcsönbesorolási rendszere alapján.”;

(iii) A harmadik francia bekezdésben az első mondat helyébe a
következő szöveg lép:
„A projekteknek gazdaságilag és technikailag életképesnek kell
lenniük, továbbá az EBB-finanszírozást a hatékony és eredményes
banki működés elveivel összhangban kell összeállítani, és annak
meg kell felelnie az EBB vagy az EBA aktuális belső
iránymutatásaiban rögzített magas szintű kockázatkezelési
elveknek.”;
(b)

A c) pont a következőképpen módosul:
(i)

Az első francia bekezdésben a második mondat helyébe a
következő szöveg lép:
„Annak megállapítása, hogy egy ügylet hordoz-e sajáttőke-típusú
kockázatokat vagy nem, az EBB vagy az EBA szabványos
értékelése alapján történik, függetlenül az ügylet jogi formájától és
nómenklatúrájától.”;

(ii)

A második francia bekezdésben az első mondat helyébe a
következő szöveg lép:
„Az EBB a sajáttőke-típusú műveleteit az EBB vagy az EBA belső
szabályaival és eljárásaival összhangban hajtja végre.”;

(5)

A (7) szakasz c) pontjában a „kezdeti” szót el kell hagyni;

(6)

A (8) szakasz a következőképpen módosul:
(a)
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az első albekezdés második mondatában a „kezdeti” szót el kell hagyni;
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(b)

az a) pont első albekezdésének első mondatában a „kezdeti” szót el kell hagyni;

(c)

a b) pont első mondatában a „kezdeti” szót el kell hagyni.
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