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V. MELLÉKLET
Piaci hiányosságok, az optimálistól elmaradó beruházási helyzetek, addicionalitás és
kizárt tevékenységek
A. Piaci hiányosságok, az optimálistól elmaradó beruházási helyzetek és addicionalitás
A költségvetési rendelet 209. cikkének megfelelően az uniós garancia célja a piaci
hiányosságok vagy az optimálistól elmaradó beruházási helyzetek kezelése (a 209. cikk (2)
bekezdésének a) pontja) és addicionalitás elérése azáltal, hogy megakadályozza a más közvagy magánforrásból származó lehetséges támogatás és beruházás felváltását (a 209. cikk
(2) bekezdésének b) pontja).
A költségvetési rendelet 209. cikke (2) bekezdése a) és b) pontjának való megfelelés
érdekében az uniós garanciában részesülő finanszírozási és beruházási műveleteknek meg
kell felelniük az alábbi 1. és 2. pontban meghatározott következő követelményeknek:
1. Piaci hiányosságok és az optimálistól elmaradó beruházási helyzetek
A költségvetési rendelet 209. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett piaci
hiányosságok vagy optimálistól elmaradó beruházási helyzetek kezelése érdekében a
finanszírozási és beruházási műveletek által megcélzott beruházásoknak a következő
elemjellemzők egyikével kell rendelkezniük:
a) Közjó jelleg (például oktatás és készségek, egészségügyi ellátás és
akadálymentesség, biztonság és védelem, valamint az ingyenesen vagy
elhanyagolható költségek mellett rendelkezésre álló infrastruktúra), amelyek
esetében az üzemeltető vagy a vállalkozás nem tud elegendő pénzügyi hasznot
elérni.
b) Olyan externáliák, melyeket az üzemeltető vagy a vállalkozás általában nem képes
internalizálni, ilyen például a K+F-be történő beruházás, az energiahatékonyság,
az éghajlat- vagy a környezetvédelem.
c) Információs aszimmetriák, különösen a kkv-k és a kis méretű, közepes piaci
tőkeértékű vállalatok esetében, ideértve a korai szakaszban lévő vállalkozásokhoz
kapcsolódó magasabb kockázati szinteket, a főként immateriális eszközökkel vagy
elégtelen biztosítékkal rendelkező vállalkozásokat, illetve a magasabb kockázatú
tevékenységekre összpontosító vállalkozásokat.
d) Határokon átnyúló infrastrukturális projektek és kapcsolódó szolgáltatások vagy
alapok, amelyek határokon átnyúló alapon ruháznak be a belső piac
széttagoltságának kezelése és a belső piacon belüli koordináció fokozása céljából.
e) Az egyes ágazatokban, országokban vagy régiókban a pénzügyi magánszereplők
által elfogadható vagy elfogadni kívánt szinten túlmenő, magasabb szintű
kockázatoknak való kitettség. Ez magában foglalja, hogy a beruházásra nem, vagy
nem ugyanolyan mértékben került volna sor annak újszerűsége vagy az
innovációhoz vagy a nem bizonyított technológiához kapcsolódó kockázatok
miatt.
f)
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Amennyiben a finanszírozási és beruházási műveletek támogatására az európai
stratégiai beruházási keretből kerül sor, a beruházást nem vagy nem ugyanolyan
mértékben hajtották volna végre az Unióban letelepedett és működő szervezetek
piaci finanszírozása mellett, mivel nehézségekbe ütközik az európai stratégiai
érdeket érintő előnyök internalizálása.
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g) Az e rendelet 8. cikke (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontja szerinti új vagy
összetett piaci hiányosságok vagy optimálistól elmaradó beruházási helyzetek.
2. Addicionalitás
A finanszírozási és beruházási műveletek teljesítik az addicionalitás költségvetési
rendelet 209. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett mindkét szempontját. Ez azt
jelenti, hogy a műveleteket más állami vagy magánforrásokból nem lehetett volna vagy
nem ugyanolyan mértékben lehetett volna végrehajtani az InvestEU Alap támogatása
nélkül. E rendelet alkalmazásában ezek a műveletek olyan finanszírozási és beruházási
műveletekként értendők, melyek megfelelnek az alábbi két feltételnek:
(1) Ahhoz, hogy a költségvetési rendelet 209. cikke (2) bekezdésének b) pontjában
említett magánforrásokon túl addicionálisnak lehessen tekinteni, az InvestEU
Alap a végrehajtó partnerek olyan beruházásokat célzó finanszírozási és
beruházási műveleteit támogatja, amelyek jellemzőik (közjó jelleg, externáliák,
információs aszimmetriák, társadalmi-gazdasági kohéziós megfontolások vagy
egyéb) miatt nem képesek elégséges piaci szintű pénzügyi megtérülést biztosítani,
vagy túl kockázatosnak tűnnek (összehasonlítva azon kockázati szintekkel,
amelyeket az érintett magánszervezetek hajlandók elfogadni). Az említett
jellemzők miatt az ilyen finanszírozási és beruházási műveletek az árképzés, a
biztosítéknyújtási követelmények, a finanszírozás típusa, a nyújtott finanszírozás
futamideje vagy egyéb feltételek tekintetében észszerű feltételek mellett nem
férnek hozzá a piaci finanszírozáshoz, és nem valósulnának meg egyáltalán vagy
ugyanolyan mértékben állami támogatás nélkül az Unióban.
(2) Ahhoz, hogy a költségvetési rendelet 209. cikke (2) bekezdésének b) pontjában
említett egyéb közforrásokból származó meglévő támogatáson felül
addicionálisnak lehessen tekinteni, az InvestEU Alap csak olyan finanszírozási és
beruházási műveleteket támogat, amelyekre az alábbi feltételek vonatkoznak:
a) a finanszírozási vagy beruházási műveleteket nem, vagy nem ugyanolyan
mértékben hajthatta volna végre a végrehajtó partner az InvestEU Alap
támogatása nélkül; továbbá
b) a finanszírozási vagy beruházási műveleteket nem, vagy nem ugyanolyan
mértékben hajthatták volna végre más meglévő állami eszköz, például
regionális vagy nemzeti szinten működő, megosztott irányítású pénzügyi
eszközök keretében. Ugyanakkor lehetővé kell tenni az InvestEU és más
közforrások egymást kiegészítő felhasználását, különösen azokban az
esetekben, ahol uniós hozzáadott érték érhető el, és ahol a szakpolitikai
célkitűzések megvalósítása érdekében hatékonyan optimalizálható a
közforrások felhasználása.
(3) Az európai stratégiai beruházási kerethez tartozó finanszírozási és beruházási
műveletek akkor is addicionálisnak tekinthetők, ha ezeket a műveleteket az
Unióban letelepedett és működő más magán- és állami szervezetek nem, vagy
nem ugyanolyan mértékben hajthatták volna végre az InvestEU Alap támogatása
nélkül.
Annak bizonyítása érdekében, hogy az uniós garanciában részesülő finanszírozási és
beruházási műveletek addicionálisak a meglévő piaci és egyéb köztámogatásokhoz
képest, a végrehajtó partnerek olyan információkat szolgáltatnak, amelyek az alábbi
jellemzők közül legalább egyet bizonyítanak:
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a) Egyéb állami vagy magánhitelezőkhöz kapcsolódó vagy a finanszírozási
struktúrán belüli alárendelt pozíciók révén nyújtott támogatás.
b) Saját tőkéből és kvázi-sajáttőkéből, vagy hosszú lejáratú adóssággal, árazással,
biztosítékeszközökre vonatkozó követelményekkel vagy egyéb, a piacon vagy
más közforrásból nem kellően elérhető feltételekkel nyújtott támogatás.
c) Olyan műveletek támogatása, amelyek nagyobb kockázati profillal rendelkeznek,
mint a végrehajtó partner saját szokásos tevékenységei által általánosan elfogadott
kockázat, illetve a végrehajtó partnereknek az ilyen műveletek támogatását
szolgáló saját kapacitáson felül nyújtott kapacitás.
d) Részvétel
olyan
szakpolitikai
területeket
célzó
kockázatmegosztási
mechanizmusokban, amelyek a végrehajtó partnert az általa általában elfogadott
szintekhez képest magasabb kockázati szinteknek teszik ki, vagy amelyeket a
magán pénzügyi szereplők képesek vagy hajlandóak elfogadni.
e) Az egyéb magán- és kereskedelmi forrásokat kiegészítő, különösen a
hagyományosan kockázatkerülő befektetői osztályoktól vagy intézményi
befektetőktől származó, addicionális magán- vagy közfinanszírozást az Alap
keretében nyújtott támogatás jelzésértékének eredményeként katalizáló/bevonó
támogatás.
f)

A célországokban vagy -régiókban a hiányos, alulfejlett vagy nem teljes piacok
miatt nem megfelelő szinten elérhető vagy kínált pénzügyi termékek révén
nyújtott támogatás.

A közvetített finanszírozási és beruházási műveletek esetében, különösen a kkv-k
támogatása tekintetében, az addicionalitást a közvetítő szintjén ellenőrzik, nem pedig a
végső kedvezményezett szintjén. Az addicionalitás akkor tekinthető fennállónak, ha az
InvestEU Alap pénzügyi közvetítőt támogat egy magasabb kockázati szintű új portfólió
létrehozásában vagy a már magas kockázatot jelentő tevékenységek volumenének
növelésében, azon kockázati szintekhez képest, amelyeket a magán és közjellegű
pénzügyi szereplők jelenleg képesek vagy hajlandók elfogadni a céltagállam(ok)ban vagy
régiókban.
Az uniós garancia nem nyújtható refinanszírozási műveletek támogatására (például
meglévő hitelmegállapodások vagy részben vagy teljesen már megvalósult projektek
egyéb formában nyújtott pénzügyi támogatásának kiváltására), kivéve azokat a konkrét,
kivételes és kellően indokolt körülményeket, amelyek fennállása esetén bizonyított, hogy
az uniós garancia keretében végzett művelet lehetővé teszi egy támogatható területen a
végrehajtó partner vagy a pénzügyi közvetítő által végzett szokásos
tevékenységvolumenen felüli olyan összeg új beruházását egy a II. melléklet szerinti
finanszírozási és beruházási műveletbe, amely legalább egyenértékű az e rendeletben
meghatározott támogathatósági feltételeknek megfelelő műveleti összeggel. Ezeknek a
refinanszírozási műveleteknek figyelembe kell venniük az e melléklet A. részében
meghatározott követelményeket a piaci hiányosságok, az optimálistól elmaradó
beruházási helyzetek és addicionalitás tekintetében.
B. Kizárt tevékenységek
Az InvestEU Alap nem támogat:
(1) olyan tevékenységeket, melyek korlátozzák az egyéni jogokat és szabadságokat, vagy
megsértik az emberi jogokat;
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(2) a védelmi tevékenységek terén az alkalmazandó nemzetközi jog szerint tiltott
termékek és technológiák használatát, fejlesztését vagy előállítását;
(3) dohányhoz kapcsolódó termékeket és tevékenységeket (termelés, elosztás, feldolgozás
és értékesítés);
(4) az [Európai horizontról] szóló rendelet1 [X]. cikke alapján a finanszírozásból kizárt
tevékenységeket: reprodukciós célú emberklónozási kutatás; az ember
génállományának
olyan
módosítására
irányuló
tevékenység,
amelynek
eredményeképpen ezek a változtatások örökölhetővé válhatnak; az emberi embriók
kizárólag kutatási célból vagy őssejtekhez jutás céljából történő létrehozására irányuló
tevékenységek, beleértve a szomatikus sejtek maganyagának átvitelén alapuló eljárást
is;
(5) szerencsejátékot (előállításhoz, építkezéshez, terjesztéshez,
kereskedelemhez vagy szoftverhez kapcsolódó tevékenységek);

feldolgozáshoz,

(6) szexkereskedelmet, sem a kapcsolódó infrastruktúrát, szolgáltatásokat vagy médiát;
(7) élő állatokat érintő, kísérleti vagy tudományos célú tevékenységeket, amennyiben nem
garantálható a kísérleti és más tudományos célra használt gerinces állatok védelméről
szóló európai egyezménynek2 való megfelelés;
(8) ingatlanfejlesztési tevékenységet, például olyan tevékenységeket, melyek kizárólagos
célja meglévő épületek felújítása, újbóli lízingje vagy újbóli eladása, valamint új
projektek építése; ugyanakkor támogathatók az ingatlanágazatban a 3. cikk (2)
bekezdésében meghatározott, az InvestEU program konkrét célkitűzéseihez
kapcsolódó tevékenységek, és a II. melléklet szerinti finanszírozási és beruházási
műveletek támogatható területei, például energiahatékonysági projektekre vagy
szociális lakásokra irányuló beruházások;
(9) pénzügyi tevékenységeket, például pénzügyi eszközök vásárlását vagy kereskedelmét.
Ki vannak zárva különösen a vállalati vagyon kivonását célzó kivásárlásokra irányuló
beavatkozások és a vállalati vagyon kivonását célzó üzletrész-visszavásárlások;
(10) az alkalmazandó nemzeti jogszabályok által tiltott tevékenységeket;
(11) atomerőmű-leállítást, -üzemeltetést, -átalakítást vagy -építést;
(12) szilárd fosszilis tüzelőanyagok és olaj bányászatához vagy kitermeléséhez,
feldolgozásához, forgalmazásához, tárolásához vagy elégetéséhez, valamint a
földgázkitermeléshez kapcsolódó beruházásokat. Ez a kizárás nem vonatkozik az
alábbiakra:
a) olyan projektek, amelyek esetében nem létezik életképes alternatív technológia;
b) szennyezés megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos projektek;
c) szén-dioxid leválasztására, tárolására vagy hasznosítására szolgáló berendezésekkel
felszerelt projektek; olyan ipari vagy kutatási projektek, amelyek az üvegházhatást
okozó gázok kibocsátásának jelentős csökkentését eredményezik az alkalmazandó
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer referenciaértékeihez képest;
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(13) a hulladékok hulladéklerakóban történő elhelyezésére irányuló beruházásokat. Ez a
kizárás nem vonatkozik az alábbi beruházásokra:
a) ipari vagy bányászati beruházási projekt kiegészítő elemét képező helyszíni
hulladéklerakó létesítmények, amennyiben bizonyított, hogy az érintett tevékenység
által termelt ipari vagy bányászati hulladékok kezelésére a hulladéklerakó az
egyetlen járható út;
b) meglévő hulladéklerakók a hulladéklerakó-gáz felhasználásának és a
hulladéklerakókból történő hasznosítás előmozdításának, valamint a bányászati
hulladékok újrafeldolgozásának biztosítására;
(14) mechanikai-biológiai kezelő (MBT) üzemekre irányuló beruházásokat. Ez a kizárás
nem vonatkozik azokra a beruházásokra, amelyek célja a meglévő mechanikaibiológiai üzemek utólagos átalakítása oly módon, hogy a hulladékból energiát
állítsanak elő, vagy a szétválogatott hulladékot újrafeldolgozzák, például
komposztálás és anaerob lebontás révén;
(15) a hulladék kezelése céljából hulladékot égető létesítményekre
beruházásokat. Ez a kizárás nem vonatkozik az alábbi beruházásokra:

irányuló

a) kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladék kezelését célzó üzemek;
b) meglévő üzemek, amelyek esetében a beruházás célja az energiahatékonyság
növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó
hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, amennyiben ezek a
beruházások nem eredményezik a hulladékfeldolgozó üzem kapacitásának
növekedését.
A végrehajtó partnerek a későbbiekben is felelősek annak biztosításáért, hogy a projekt
végrehajtása során, mind az aláíráskor, mind a nyomon követéskor biztosított legyen a
finanszírozási és beruházási műveletek e mellékletben meghatározott kizárási
kritériumoknak való megfelelősége, és azért, hogy adott esetben megtegyék a megfelelő
korrekciós intézkedéseket.
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