
II. MELLÉKLET

A 17. CIKKBEN EMLÍTETT A KKV-K SZÁMÁRA MEGHATÁROZOTT KÖZÖSSÉGI
PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. A KKV-k számára biztosított közösségi pénzügyi eszközökre vonatkozó közös rendelkezések

A. Költségvetés

A költségvetési előirányzat minden eszköz teljes költségét fedezi, beleértve a pénzügyi közvetítők felé tör-
ténő fizetési kötelezettséget, mint például a garanciális veszteségeket, az EBA és az uniós forrásokat kezelő
nemzetközi pénzügyi intézmények kezelési díjait, valamint minden más támogatható költséget és kiadást.

A pénzügyi eszközök között fennáll a források átruházásának lehetősége annak érdekében, hogy a keret-
program időtartama alatt előálló új körülményekre és a megváltozott piaci feltételekre reagálni lehessen.

B. Vagyonkezelői számlák

Az EBÁ-n és az érintett nemzetközi pénzügyi intézményeken belül külön vagyonkezelői számlákat kell
létrehozni az eszközökhöz kapcsolódó költségvetési alapok elhelyezésére. Ezek a számlák kamatozhatnak.
A 2013. december 31-én vagy az előtt esedékes kamatokat hozzá lehet adni a pénzügyi forrásokhoz, és
azokat fel lehet használni az egyes eszközök céljaira.

A vagyonkezelő által a pénzügyi közvetítők számára eszközölt kifizetéseket a megfelelő vagyonkezelői
számla terhére írják. A vagyonkezelő által az Európai Közösségek általános költségvetésébe visszafizetendő
összegeket, a vagyonkezelői díjakat és más támogatható költségeket és kiadásokat a vagyonkezelői számla
terhére írják a Bizottság és a vagyonkezelő közötti magállapodásokban meghatározott rendelkezésekkel össz-
hangban. A vagyonkezelői számlán jóváírják a Bizottságtól származó bevételeket, a kamatokat, az eszköztől
függően a megvalósult beruházásokból származó összegeket (GIF) vagy a kötelezettségvállalásokra és a
garanciákra vonatkozó díjakat és az egyéb bevételeket (SMEG).

A 2013. december 31-e után a vagyonkezelői számlák esetleges egyenlegét – a még nem teljesített kötele-
zettségvállalásokon, valamint a támogatható költségek és kiadások fedezéséhez ésszerűen szükséges össze-
geken kívül – vissza kell utalni az Európai Unió általános költségvetésébe.

C. Díjak

Az eszközök működtetéséért megfelelő díjakat kell megállapítani. A díjakat a Bizottság a piaci áraknak meg-
felelően állapítja meg, és figyelembe veszi a következőket:

– az egyes pénzügyi eszközök időtartamát és a költségvetési időszaknál tovább tartó monitoringra vonat-
kozó követelményeket,

– a jogosult országokat,

– a pénzügyi eszköz újszerűségének és komplexitásának szintjét,

– a kapcsolt tevékenységek számát, úgymint a piackutatás, a közvetítők kijelölése és a velük folytatott
tárgyalások, a megállapodások kialakítása, elszámolás, monitoring és jelentéstétel.

D. Nyilvánosság és a tudatosságnövelés

Minden közvetítőnek megfelelő nyilvánosságot és átláthatóságot kell biztosítania a közösségi támogatás szá-
mára, beleértve a keretprogram által elérhetővé tett pénzügyi lehetőségekről szóló megfelelő információkat.

Biztosítják a végső kedvezményezettek megfelelő tájékoztatását a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségekről.
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2. A GIF alkalmazása

A. Bevezetés

A Bizottság és az EBA megállapodik a bizalmasság, a kezelés és az ellenőrzés kérdéseiben. A Bizottság
egyedi iránymutatásokat alkalmaz a pénztárkezelésre.

B. Közvetítők

A GIF 1 és a GIF 2 a szükséges képességet és a tapasztalatokat megfelelően ötvöző független csoportok által
igazgatott, piacirányultságú közvetítőket célozza meg. A közvetítőket a legjobb üzleti és piaci gyakorlatnak
megfelelően, átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell kiválasztani. El kell kerülni a specializált
alapok vagy hasonló struktúrák széles körével folytatott munka során felmerülő bármely összeférhetetlensé-
get.

C. Támogathatósági feltételek

A GIF egy magasabb kockázati profillal járó befektetési politika alkalmazása révén kiegészíti az EBB-csoport
– beleértve az EBÁ-t – saját forrásokon alapuló tevékenységeit, mind a közvetítői alapok, mind befektetési
politikáik tekintetében.

GIF 1

A GIF 1 a legfeljebb 10 éves, jellemzően a pre-A (alapítás előtti) vagy az A (korai) fázisban lévő KKV-kba
befektető és adott esetben „follow-on” beruházásokat biztosító közvetítő kockázati tőkealapokba és egyéb
befektetési eszközökbe fektet be. A közvetítő kockázati tőkealap összevont befektetésének szokásos legna-
gyobb mértéke az érintett alap birtokában lévő összes tőke 25%-a. A legfelső határ legfeljebb 50% az olyan
új alapok esetében, amelyeknek egy meghatározott technológia vagy régió esetében valószínűleg különösen
nagy húzóerejük lesz a kockázati tőkepiacok valamint az „üzleti angyalok” beruházásainak fejlesztésében.
A közvetítő kockázati tőkealap összevont befektetésének legnagyobb mértéke azokban az esetekben 50%,
ha az alapok beruházásai az ökoinnovációban aktívan részt vevő KKV-kra vonatkoznak. Egy alapba befekte-
tett tőke legalább 50%-ának kell a rendes piaci feltételeknek megfelelő körülmények között működő befek-
tetőktől származnia (a „piaci magánbefektető elve” értelmében), tekintet nélkül a tőke e részét biztosító
befektetők jogi formájára. Egyetlen tőkealap irányában tett kötelezettségvállalások összege sem haladhatja
meg a 30 millió eurót. A GIF 1 az EBA saját forrásaival vagy az EBB megbízása alatt álló forrásokkal vagy
az EBA által kezelt más forrásokkal közös beruházásokat is eszközölhet.

GIF 2

A GIF 2 jellemzően a B és C (bővítés) szakaszban lévő KKV-kba befektető közvetítő kockázati tőkealapokba
történő befektetéseket foglalja magában. Az közvetítő kockázati tőkealap összevont befektetésének legna-
gyobb mértéke az érintett alap birtokában lévő összes tőke 15%-a, vagy legfeljebb 25%-a a következő ese-
tekben:

– olyan új alapoknál, amelyeknek egy meghatározott technológia vagy régió esetében valószínűleg külö-
nösen nagy húzóerejük lesz a kockázati tőkepiacok fejlesztésében;

– azon alapok, amelyek fő beruházásai az ökoinnovációban aktívan részt vevő KKV-kra irányulnak;

– újonnan létrehozott vezetői csoport által felállított alapok.

A GIF2 forrásoknak az EBA saját forrásaival vagy az EBB megbízása alatt álló forrásokkal vagy az EBA által
kezelt más forrásokkal történő közös beruházása esetében a GIF 2-hozzájárulás legnagyobb mértéke 15%.
Egy alapba beruházott tőke legalább 50%-ának kell a rendes piaci feltételeknek megfelelő körülmények
között működő beruházóktól származnia (a „piaci magánbefektető elve” értelmében), tekintet nélkül a tőke
e részét biztosító beruházók jogi formájára és tulajdonosi szerkezetére. Egyetlen tőkealap irányában tett
kötelezettségvállalások összege sem haladhatja meg a 30 millió eurót.

D. A befektetés egyenrangúsága

Az GIF által a közvetítő alapokba befektetett összeg egyenrangú a magánbefektetőkével.
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E. Főbefektetői szerep

Azon új alapok esetében, amelyek valószínűleg különösen erős katalizátori szerepet játszanak a kockázati-
tőke-piac fejlesztésében egy bizonyos technológia vagy régió szempontjából, az EBA elvállalhatja a főbefek-
tető szerepét.

F. A feltételek átláthatósága

Az EBA biztosítja, hogy a GIF 1 és a GIF 2 keretén belüli finanszírozás követelményei és feltételei átláthatók
és érthetők.

G. A GIF élettartalma

A GIF egy hosszútávú hitelkeret, amely általában 5–12 évig használható fel a vállalkozási tőkealapokban.
A GIF keretében történő befektetések időtartama egyetlen esetben sem haladhatja meg a 19 évet, a Bizottság
és az EBA közötti átruházási megállapodás aláírásától számítva. Megfelelő kilépési stratégiákat kell meghatá-
rozni az EBA és a közvetítők közötti megállapodásokban.

H. A beruházások megvalósítása

Mivel a GIF keretében megvalósuló legtöbb befektetés tőzsdén nem jegyzett, nem likvid jogalanyokra
irányul, e beruházások megvalósítására a közvetítő alapok KKV-kba történő befektetéseinek értékesítéséből
származó bevétel elosztása útján kerül sor.

I. A megvalósított befektetésekből származó bevételek újbóli befektetése

A bevételeket, beleértve az EBÁ-hoz 2013. december 31-je előtt beérkezett osztalékokat és visszatérítéseket,
hozzá kell adni a GIF-hez, és a GIF céljára kell felhasználni.

3. A KKV-garanciakeret alkalmazása

A. Bevezetés

A Bizottság és az EBA megállapodik a bizalmasság, a kezelés és az ellenőrzés kérdéseiben, amelyek meg-
felelnek a rendes kereskedelmi gyakorlatnak. A Bizottság egyedi iránymutatásokat alkalmaz a pénztárkeze-
lésre.

B. Közvetítők

A közvetítőket a már működő vagy a jogosult országokban létrehozható garanciaszervezetek közül kell
kiválasztani, ideértve a kölcsönös garanciaszervezeteket és minden egyéb megfelelő pénzügyi intézményt.
A kiválasztási eljárás átlátható és megkülönböztetésmentes legyen, és kerüljön minden összeférhetetlenséget.

A közvetítőket a legjobb piaci gyakorlatnak megfelelően kell kiválasztani, tekintettel az alábbiakra gyakorolt
hatásra:

– a KKV-k számára elérhetővé tett finanszírozás (hitelek, tőke vagy kvázitőke) mennyisége; és/vagy

– a KKV-k finanszírozáshoz való hozzáférése; és/vagy

– a KKV-k finanszírozásában az érintett közvetítő általi kockázatvállalás.

C. Támogathatóság

A KKV-garanciakeret alapján a jogosultságokra vonatkozó pénzügyi kritériumokat minden egyes közvetítő
esetében egyedi elbírálással kell megállapítani a tevékenységük alapján azzal a céllal, hogy a lehető legtöbb
KKV-t bevonják. E szabályok az adott terület piaci viszonyait és gyakorlatát tükrözik.
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A materiális és az immateriális javak – beleértve az innovációs tevékenységeket, a technológiafejlesztést és a
licencszerzést – finanszírozása támogatható.

A KKV-garanciakeret negyedik, (d) a KKV-k hitelportfoliójának értékpapírosítása részében az egyéni és a
többszereplős, valamint a határokon átnyúló tranzakciók támogathatók. A támogathatóság a legjobb piaci
gyakorlaton alapul, különösen a hitelportfóliók hitelminősítése és kockázatdiverzifikációja tekintetében.

D. A garanciák feltételei

A Bizottság nevében az EBA által a KKV-garanciakeret (a) „hitelfinanszírozás”, (b) „mikrohitelek” és (c) „tőke
vagy kvázitőke” keretében nyújtott garanciák a pénzügyi közvetítő által az egyéni tranzakciók portfóliófinan-
szírozásában viselt kockázatok egy részét fedezik. A KKV-garanciakeret negyedik, (d) „értékpapírosítás”
ablakba tartozik olyan meghatározott értékpapírosított részvényhányadok kockázatának megosztása, ame-
lyek elsőbbséget élveznek a legmagasabb kockázatú (ún. first loss piece) osztállyal szemben vagy amelyek a
legmagasabb kockázatú osztály jelentős részének kockázatát a kockázatokozóra hárítják és a fennmaradó
rész kockázatát viselik.

Az EBA által a KKV-garanciakeret (a) „hitelfinanszírozás”, (b) „mikrohitelek” és (c) „tőke vagy kvázitőke”
ablakaiban nyújtott garanciák általában egyenrangúak a közvetítő által nyújtott garanciákkal vagy adott eset-
ben finanszírozással.

Az EBA a pénzügyi közvetítőtől egy közösen maghatározott ütemezés alapján díjat („kötelezettségvállalási
díjat”) szedhet be a rendelkezésre bocsátott, de még fel nem használt összegekre nézve, továbbá garanciadíjat
szedhet. Díjakat szedhet be az egyedi értékpapírosítási tranzakciók után is.

E. Az EBA összesített maximált vesztesége

A KKV-garanciakeret az Európai Unió általános költségvetését terhelő költségének az összegét annyiban
maximalizálják, hogy az semmilyen körülmények között ne haladja meg az EBA számára e KKV-garanciake-
retre rendelkezésre bocsátott költségvetési előirányzatot. A költségvetéshez nem kapcsolódik függő kötele-
zettség.

Az EBA arra vonatkozó kötelezettsége, hogy megfizesse a közvetítő részére a finanszírozási veszteségek rá
eső részét, mindaddig fennáll, amíg egy adott finanszírozási portfólióból adódó veszteségek fedezésére kifi-
zetett teljes összeg – szükség esetén csökkentve a megfelelő megtérülő veszteségek teljes összegével – el nem
ér egy előre megállapított összeget. Ezt követően az EBA garanciáját automatikusan meg kell szüntetni.

F. A veszteségek fedezése és egyéb, a vagyonkezelői számlán jóváírandó bevételek

Az adott közvetítő által befizetett bármely veszteségfedezést a vagyonkezelői számlán jóváírnak, és azokat
figyelembe veszik az EBÁ-nak az érintett közvetítő irányában fennálló összesített maximált vesztesége szá-
mítása során. Minden más bevételt, úgymint a kötelezettségvállalási díjat vagy garanciadíjat jóváírnak a
vagyonkezelői számlán, és ha az 2013. december 31-ét megelőzően érkezett, hozzáadják a KKV-garanciake-
ret forrásaihoz.

G. A KKV-garanciakeret időtartama

Az egyes KKV-garanciák tervezett lejárata legfeljebb 10 év.

4. A kapacitáskiépítési rendszer alkalmazása

A. Bevezetés

A magvetőtőke-cselekvések és a partnerségi cselekvés – beleértve a bizalmasság, a kezelés és az ellenőrzés
kérdéseit is – végrehajtásának részleteit a Bizottság és az EBA vagy az érintett nemzetközi pénzügyi intézmé-
nyek között létrehozott megállapodásban kell megállapítani.

A közvetítőket a legjobb piaci gyakorlatnak megfelelően kell kiválasztani.

A technikai segítségnyújtásra vonatkozó kiválasztási eljárásoknak átláthatónak és megkülönböztetésmentes-
nek kell lenniük, és el kell kerülniük minden összeférhetetlenséget.
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B. A magvető tőkére vonatkozó cselekvés

A magvető tőkére vonatkozó cselekvés vagyonkezelői alapon működik. A költségvetési előirányzatok a cse-
lekvés teljes költségét fedezik, beleértve annak kezelési díjait és minden egyéb támogatható költséget vagy
kiadást. A támogatás a keletkezett kezelési költségek egy részének fedezésével támogatja azon alapokat,
amelyek általános beruházási programja magukban foglalja a magvető tőke rendelkezésre bocsátását.

C. Partnerségi cselekvés

A partnerségi cselekvést az EBÁ-n vagy az érintett nemzetközi pénzügyi intézményeken keresztül hajtják
végre. A támogatás magában foglalja a technikai segítségnyújtást, a kezelési költségeket és a kapacitáskiépítés
támogatására felhasznált egyéb támogatható költségek fedezését.

5. Értékelés

A külső értékelést független szakértők végzik, figyelembe véve az innovatív és munkahelyteremtő kis- és
középvállalkozások (KKV-k) pénzügyi támogatásához szükséges intézkedésekről – a növekedési és foglalkoz-
tatási kezdeményezésről szóló, 1998. május 19- i 98/347/EK tanácsi határozat (1) által létrehozott növekedési
és foglalkoztatási kezdeményezés, valamint a vállalkozásokra, különös tekintettel a KKV-ra vonatkozó több-
éves program hatásait. A külső értékelések során a KKV-knak biztosított közösségi pénzügyi eszközök hatá-
sát vizsgálják, és az elért eredmények minőségi és mennyiségi elemzését végzik, különösen az egyes eszkö-
zök áttételi hatásának vizsgálatával és költség-haszon elemzésével. A értékelési jelentések többek között a
következő statisztikai adatokat nyújtják az Unió egésze, az egyes tagállamok és a többi résztvevő ország
számára:

– a GIF esetében az elért KKV-k és a létrehozott munkahelyek számát,

– a befektetők megtérülési rátáját,

– a KKV-garanciakeret esetében a pénzügyi közvetítők által a KKV-knak nyújtott kölcsönök számát és
értékét és az elért KKV-k számát, valamint a megszüntetett kölcsönök számát és értékét,

– a magvető tőkére vonatkozó cselekvés esetében a támogatott vállalkozások számát és a magvetőtőke-
beruházások volumenét,

– a partnerségi cselekvés esetében a támogatott közvetítők és az elért KKV-k számát,

– az ökoinnovációra vonatkozó esetleges különös adatokat.

Megfelelő nyilvánosságot kell biztosítani a külső értékelők által készített jelentések eredményeinek és tanul-
ságainak, valamint a legjobb gyakorlat érdekeltek közötti megosztásának.

(1) HL L 155., 1998.5.29., 43. o.

III. MELLÉKLET

A 21. CIKKBEN EMLÍTETT, A VÁLLALKOZÁST ÉS AZ INNOVÁCIÓT
TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETEI

a. Az információra, a visszacsatolásra, a vállalkozások együttműködésére és a nemzetköziesítésre vonat-
kozó szolgáltatások

– az áruk és a szolgáltatások közös piacának működéséhez és lehetőségeihez kapcsolódó információk
terjesztése, beleértve az ajánlattételi lehetőségek jelzését,

– a KKV-k szempontjából lényeges közösségi kezdeményezések, politikák és programok aktív támo-
gatása, és az ilyen programok pályázati eljárásáról információk nyújtása a KKV-k számára,

– a KKV-kra vonatkozó meglévő jogszabályok hatásainak méréséhez szükséges eszközök működte-
tése,
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