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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről – 2019. évi éves jelentés
(2019/2126(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 15., 126., 175., 
177., 208., 209., 271., 308. és 309. cikkére, valamint 5. jegyzőkönyvére, tekintettel az 
Európai Beruházási Bank (EBB) alapokmányára,

– tekintettel az Európai Beruházási Bank csoport 2019. évi műveleti tervére, amelyet az 
EBB honlapján tettek közzé,

– tekintettel az EBB „Felszabadított potenciál” című, 2018. évi tevékenységi jelentésére,

– tekintettel az EBB 2018. évi pénzügyi jelentésére és statisztikai jelentésére,

– tekintettel az EBB 2019-ben közzétett, „EIB operations inside the European Union – 
Annual report 2018” (Az EBB Európai Unión belüli műveletei – 2018. évi éves 
jelentés) című jelentésére,

– tekintettel az EBB 2019-ben közzétett, „The EIB outside the European Union – 
Financing with global impact – Annual report 2018” című, az EBB Európai Unión 
kívüli műveleteiről szóló jelentésére,

– tekintettel az EBB 2019-ben közzétett, „European Investment Advisory Hub” (Európai 
Beruházási Tanácsadó Platform) című jelentésére,

– tekintettel az új klímastratégiára és az energiaágazatbeli hitelezésre vonatkozó új 
politikára, amelyeket 2019 novemberében fogadott el az EBB,

– tekintettel az 1316/2013/EU 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 szóló, 2017. december 13-i (EU) 2017/2396 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre1,

– tekintettel az EBB gazdasági ellenálló képességre irányuló kezdeményezésére,

– tekintettel a Párizsi Megállapodás európai uniós ratifikálásának EBB általi 2016. 
október 7-i jóváhagyására,

– tekintettel az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrendjére és fenntartható fejlesztési céljaira,

– tekintettel Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökjelöltje 2019. július 16-án 
Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülése előtt elmondott bemutatkozó 
beszédére,

– tekintettel Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnök 2019. december 11-én 

1 HL L 345., 2017.12.29, 34. o.
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Brüsszelben, az Európai Parlament plenáris ülése előtt elmondott beszédére, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0000/2019),

A. mivel az EUMSZ 309. cikke és az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata 
szerint az EBB-nek hozzá kell járulnia az Unió célkitűzéseinek megvalósításához, mivel 
továbbá az EBB alapokmányának 18. cikke szerint pénzeszközeit racionális módon, az 
Unió érdekeinek megfelelően kell felhasználnia; mivel ez magában foglalja az 
éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodást és az Uniónak az EUMSZ 11. és 191. 
cikkében meghatározott környezetvédelmi kötelezettségeit;

B. mivel az EBB kötvényeit a fő hitelminősítő intézetek AAA minősítéssel látják el, 
többek között a tagállamokhoz való tartozása és a kockázatok prudens kezelése miatt;

C. mivel az EBB csoportnak fenn kell tartania magas szintű fizetőképességét, valamint 
szilárd és jó minőségű eszközökből álló portfólióját;

D. mivel az EBB a világ legnagyobb multilaterális hitelfelvevőjeként és hitelezőjeként az 
EU természetes partnere a pénzügyi eszközök végrehajtásában;

E. mivel a Bizottság 1115 milliárd euróra becsüli az EU 2030-as céljainak eléréséhez 
szükséges éves beruházási igényt2;

Általános javaslatok

1. megjegyzi, hogy 2018-ban az EBB 64 milliárd eurót fektetett be 854 projektbe;

2. ismételten hangsúlyozza, hogy csökkenteni kell az EBB-finanszírozás földrajzi 
eloszlásában mutatkozó egyenlőtlenségeket, mivel 2018-ban a finanszírozás 57%-át 
hat tagállam kapta; a projektek és a beruházások méltányos és átlátható földrajzi 
eloszlását szorgalmazza, amely kiemelt figyelmet fordít a legkevésbé fejlett régiókra;

3. felhívja az EBB-t, hogy a hozzáférhetőség javítása és az összes tagállam bevonása 
érdekében jelentősen erősítse meg a helyi és regionális hatóságok által még a 
projektjóváhagyás előtt igénybe vehető technikai segítségnyújtásra és pénzügyi 
szakértelemre vonatkozó intézkedéseket;

4. rendkívül fontosnak tartja az EBB szociális és környezetvédelmi kézikönyvében 
meghatározott tíz előírást, amelyek a hitelnyújtási műveletekben való részvétel 
előfeltételei közé tartoznak;

Az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó szempontok fokozott figyelembevétele

5. üdvözli az EBB igazgatótanácsa által 2019. november 14-én hozott határozatokat, 
amelyek célja, hogy az EBB politikáját az iparosodás előtti szinthez képest legfeljebb 
1,5 °C-kal magasabb felmelegedési pályához igazítsák;

2 Európai Bizottság, SWD (2016) 405 final/2, 2016.12.6., 22. táblázat (EUCO30 
forgatókönyv, forrás: Primes model).
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6. kéri, hogy az Európai Beruházási Alapot (EBA) teljes mértékben vonják be az EBB 
valamennyi éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedésébe; felhívja az EBA-t, hogy 
biztosítson nagyobb prioritást a klímasemleges Európára való áttéréssel kapcsolatos 
innovációs igényeknek;

7. üdvözli, hogy az EBB 2018-ban hiteleinek 29%-át éghajlatváltozással kapcsolatos  
célokra folyósította;

8. kéri, hogy nyílt és átlátható nyilvános konzultációs folyamatot követően 2020-ban 
készítsenek részletes ütemtervet az éghajlatváltozással kapcsolatos hitelezésre 
vonatkozó általános 50%-os célkitűzés 2025-ig történő elérése, valamint a fennmaradó 
hitelek klímasemlegességének biztosítása érdekében;

9. kéri az éghajlat-politikai projektek támogathatósági kritériumainak  megerősítését 
annak érdekében, hogy a beruházások minden esetben az üvegházhatású gázok (ÜHG) 
kibocsátásának jelentős csökkenését eredményezzék, különös tekintettel a 
bioenergiára, az alacsony szén-dioxid-tartalmú gázokra, a szén-dioxid-leválasztásra és 
-tárolásra vagy a kompenzációs programokra; úgy véli, hogy egy visszaélés elleni 
általános rendelkezésnek kell kísérnie az EBB valamennyi műveletét, és azt bele kell 
foglalni a környezetvédelmi és szociális normákról szóló nyilatkozatába, amelyet 
2020-ban felül kell vizsgálni és hozzá kell igazítani az 1,5 °C-os maximális 
felmelegedési célkitűzéshez;

10. riasztónak tartja, hogy a 2017. évi 20 legnagyobb energetikai hitelprojekt közül csak 
hat vette fel a szénlábnyomot a környezeti és társadalmi adatlapjába;

11. üdvözli az EBB szénlábnyomra vonatkozó új módszertanát, és felszólít annak 
szisztematikus végrehajtására, különös tekintettel a marginális keresletből származó 
kibocsátásokra és a közvetett kibocsátásokra (úgynevezett „3. típus”); kéri, hogy a 
projekteket átfogóan értékeljék, ne csupán kibocsátásuk egyszerű gazdasági életciklus-
elemzése alapján;

12. úgy véli, hogy az EBB-nek elő kellene írnia a közvetítői számára, hogy tegyék közzé a 
fosszilis tüzelőanyagoknak való kitettségüket, és korlátozásokat kellene alkalmaznia 
az erősen kitett közvetítőire; reméli, hogy 2020 végére valamennyi közvetítő 
rendelkezik majd szén-dioxid-mentesítési tervvel, amely elengedhetetlen a 
finanszírozás folytatásához;

13. úgy véli, hogy az EBB-finanszírozásra tudományos célkitűzéseknek és nagyra törő 
kötelezettségvállalásoknak kell vonatkozniuk annak érdekében, hogy a kereskedelmi 
banki ágazat bevált gyakorlataival összhangban fokozatosan megszüntessék az azon 
ügyfeleknek nyújtott támogatást, amelyek tevékenysége jelentős üvegházhatásúgáz-
kibocsátáshoz vezet3;

14. Üdvözli az EBB új energetikai hitelezési politikáját és azt a példát, amelyet más 
bankoknak mutat; sajnálatosnak tartja, hogy 2021 végéig kivételeket alkalmaznak a 
gázprojektek jóváhagyására, és hogy fenntartják az alacsony szén-dioxid-tartalmú 
gázok szállítására tervezett gázhálózatprojektek támogatását; kéri, hogy ezt a politikát 

3 A Crédit Agricole vállalta, hogy a továbbiakban nem támogatja azokat a vállalkozásokat, amelyek a 
szénágazatban folytatott tevékenységeiket fejlesztik vagy tervezik fejleszteni. A Crédit Agricole zéró tolerancia 
politikája minden olyan vállalkozásra vonatkozik, amely a szénágazatban folytatott tevékenységet fejleszt vagy 
tervez fejleszteni, a szénkitermeléstől a szénalapú energiatermelésig, a szén kereskedelemén és szállításán 
keresztül.
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középtávon, 2022 elejére vizsgálják felül annak érdekében, hogy az európai 
fenntartható finanszírozási taxonómiával és az európai zöld megállapodással 
összhangban hozzájáruljon a gázinfrastruktúrák hiányosságainak felszámolásához, és 
összhangban legyen az EU-n belüli megfelelő új külső fellépések kidolgozásával;

15. ragaszkodik ahhoz, hogy az EBB sürgősen és teljes körűen hajtsa végre az 
energiahatékonyság elvét az energetikai célú hitelezései keretében, figyelembe véve az 
energiahatékonyság által a jövőbeli keresletre gyakorolt hatásokat és az 
energiabiztonsághoz való hozzájárulását;

16. felhívja az EBB-t, hogy közlekedéspolitikájának felülvizsgálatát kezelje 
kulcsfontosságú prioritásként; új közlekedésfinanszírozási politikát szorgalmaz az 
uniós közlekedési ágazat 2050-ig történő szén-dioxid-mentesítése érdekében;

17. szigorú politikák végrehajtását szorgalmazza azokban a nagy szén-dioxid-kibocsátású 
iparágakban, amelyek az EBB tevékenységi körébe tartoznak, például a cement, a 
petrolkémiai termékek és az acél ágazatában, az összes „barna” hitel fokozatos 
megszüntetése és az ágazati hiteleknek a körforgásos gazdaság előmozdítására való 
összpontosítása érdekében;

18. emlékezteti az EBB-t, hogy a biológiai sokféleség védelme az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás kulcsfontosságú eleme, az ökoszisztémák helyreállítása pedig az 
egyetlen bevált technológia a negatív kibocsátások tekintetében; felhívja az EBB-t, 
hogy kötelezze el magát az olyan projektek finanszírozásának megszüntetése mellett, 
amelyek hozzájárulnak a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák csökkenéséhez és 
romlásához, és jelentősen növelje az e területre vonatkozó közösségi célkitűzések 
elérése érdekében folyósított finanszírozásait, különös tekintettel a nulla nettó 
erdőirtás célkitűzésére, valamint a tenger- és partvédelmi célkitűzésekre;

19. üdvözli a 2018-ban elfogadott, vízenergiára vonatkozó iránymutatásokat4, és kéri az 
átláthatósági követelmények valamennyi infrastrukturális projektre való kiterjesztését;

Kis- és középvállalkozások (kkv-k) és közepes piaci tőkeértékű vállalatok

20. üdvözli, hogy az EBB erőteljesen, összesen 23,27 milliárd EUR értékű beruházással 
támogatja a kkv-kat, ami 374 000 – összesen 5 millió főt foglalkoztató – vállalkozás 
esetében már éreztette kedvező hatását;

21. a kkv-k kulcsfontosságú szerepét figyelembe véve úgy véli, hogy az EBB-nek meg 
kellene erősítenie igazgatási és tanácsadási kapacitását annak érdekében, hogy 
információkkal és technikai támogatással tudjon szolgálni a kkv-k számára a 
finanszírozáshoz való hozzáférésük megkönnyítése céljából;

22. hangsúlyozza, hogy ezen ambíciók elérése érdekében az EBB-nek adott esetben 
további kockázatokat kell vállalnia amellett, hogy növeli saját forrásait és kialakítja az 
innovatív finanszírozási eszközökkel kapcsolatos szakértelmét; felhívja az EBB-t, 
hogy rendelkezzen megfelelő forrásokkal – többek között megfelelő tőkésítés révén – 
annak érdekében, hogy innovatív eszközöket használhasson a fenntartható, társadalmi 
és innovatív előnyök szempontjából jelentős potenciállal rendelkező projektek 
finanszírozására;

4 EBB, «Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development», 2019. október.
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A külső hitelezési megbízatás

23. sürgeti az EBB-t, a világ legnagyobb multilaterális hitelezőjét, hogy tartsa fenn vezető 
szerepét a harmadik országoknak nyújtott jövőbeli uniós finanszírozási 
mechanizmusokban; ellenzi azokat a közelmúltbeli kezdeményezéseket, amelyek arra 
ösztönzik az EBB-t, hogy aktívabban lépjen fel a védelem és a biztonság, a 
migrációkezelés és a határellenőrzés terén;

24. elismeri, hogy a külső hitelezési megbízatás műveleteinek mintegy 40%-a pénzügyi 
közvetítőkön keresztül zajlik;

25. tudomásul veszi az EBB 2017. júliusi értékelő jelentését5 az AKCS-országoknak 
(afrikai, karibi, csendes-óceáni térség) nyújtott közvetített hitelezésről; aggodalmát 
fejezi ki a pénzügyi közvetítők által kezelt alapok feletti ellenőrzés látható hiánya és a 
hitelek előnyeinek nyomon követésével kapcsolatos nehézségek miatt; hangsúlyozza 
különösen, hogy 2015 és 2018 között a közvetített hitelezés 30%-át nem célzottan 
folyósították6;

26. sürgeti az EBB-t, hogy fogadjon el átfogó és koherens emberi jogi stratégiát, amely 
kiterjed többek között az emberi jogi jogvédőkkel szembeni megtorlások kockázataira; 
javasolja, hogy ez a stratégia foglalja magában az emberi jogi kockázatok 
szisztematikus értékelését, beleértve az előzetes értékelést és a folyamatos helyszíni 
ellenőrzést; felhívja az EBB-t, hogy szerződéseibe foglaljon bele olyan záradékokat, 
amelyek lehetővé teszik a kifizetések felfüggesztését az emberi jogok vagy a 
környezetvédelmi és szociális normák súlyos megsértése esetén;

27. javasolja, hogy az EBB vegyen fel emberi jogi szakembereket, hogy jobban megértse 
a helyi körülményeket, és ellenőrizhesse a visszaéléseket;

Irányítás és átláthatóság 

28. emlékeztet arra, hogy az elszámoltathatóság és az átláthatóság ugyanazon elveit kell 
alkalmazni valamennyi uniós szervre7;

29. üdvözli, hogy a Parlament legutóbbi jelentéseiben ajánlottaknak megfelelően az 
igazgatótanács üléseiről most már nyilvános összefoglalók készülnek; hangsúlyozza, 
hogy az EBB valamennyi irányító szerve üléseinek tartalmát rendszeresen 
nyilvánosságra kell hozni;

30. kéri az EBB-t, hogy hozza nyilvánosságra az igazgatótanács jóváhagyásához kötött 
közvetlen hitelekkel kapcsolatos valamennyi információt, többek között oly módon, 
hogy minden egyes projektre vonatkozóan közzéteszi a Bizottság és a projekt helye 
szerinti tagállam véleményét is;

31. felhívja az EBB-t, hogy 2020-ban vizsgálja felül átláthatósági politikáját annak 
biztosítása érdekében, hogy kellő időben több információt tegyen közzé finanszírozási 
tevékenységeiről azzal a céllal, hogy ellenőrizni lehessen az éghajlattal és a 

5 EBB, „Évaluation de l’activité de prêt intermédié de la BEI au titre de la Facilité 
d’investissement dans les pays ACP”, 2017. július.
6 A „Cachez ces fossiles que l’on ne saurait voir: 3 institutions financières publiques à l’épreuve de l’Accord de 
Paris” című jelentés, Les Amis de la Terre France, Oxfam France és Réseau Action Climat-France, 2019. július.
7 Amint arra az Európai Számvevőszék 2018-ban emlékeztetett.
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környezettel kapcsolatos kötelezettségvállalásainak teljesülését;

32. felhívja az EBB-t, hogy biztosítsa pénzügyi közvetítői legmagasabb szintű 
feddhetetlenségét, és hogy ezek hiteleire ugyanazok az átláthatósági követelmények 
vonatkozzanak, mint más hiteltípusokra; felhívja az EBB-t, hogy hagyjon fel az 
átláthatóság, a csalás, a korrupció, a szervezett bűnözés vagy a pénzmosás terén 
negatív előzményeket felmutató pénzügyi közvetítőkkel való együttműködéssel;

33. kéri az EBB gondossági kötelezettségével kapcsolatos szabályozási keret 
felülvizsgálatát, elsősorban az ügyfelekkel fennálló szerződéses feltételek 
megerősítése érdekében;

34. elvárja az EBB-től, hogy belső politikáit úgy igazítsa ki, hogy azok figyelembe vegyék 
az adócsaláson túl az adókikerülés elleni küzdelem érdekében bevezetett új jogi 
keretet; ösztönzi, hogy az EBB működjön együtt az Európai Csalás Elleni Hivatallal 
(OLAF) és a nemzeti hatóságokkal a csalás és a pénzmosás eseteinek megelőzése 
érdekében, továbbá gondoskodjon arról, hogy az Európai Ügyészség proaktív módon 
foglalkozzon az EBB tevékenységeivel;

35. üdvözli az EBB csoportnak a gyengén szabályozott, nem átlátható és nem 
együttműködő joghatóságokkal kapcsolatos felülvizsgált politikájának elfogadását8; 
hangsúlyozza, hogy fontos biztosítani a végső kedvezményezettekre vonatkozó 
információk jó minőségét, és felhívja az EBB-t, hogy honlapján tegye közzé az 
ügyfelei tényleges tulajdonlásával kapcsolatos információkat;

36. tudomásul veszi az EBB panaszkezelési mechanizmusára vonatkozó politikájának és 
eljárásainak felülvizsgálatát; felhívja az EBB-t, hogy biztosítsa e mechanizmus 
függetlenségét és hatékonyságát;

37. kéri, hogy az Európai Számvevőszéket teljes mértékben hatalmazzák fel az EBB 
valamennyi műveletének ellenőrzésére és az EBB külső hitelezési tevékenységeinek 
eredményeiről szóló éves jelentés elkészítésére;

38. intézményközi megállapodás elfogadását szorgalmazza az EBB és a Parlament között 
az EBB dokumentumaihoz és adataihoz való hozzáférés javítása érdekében;

39. sürgősen kéri a Parlament hatásköreinek megerősítését az EBB stratégiai 
irányvonalában és politikáiban a beruházások feletti demokratikus ellenőrzés 
biztosítása érdekében;

40. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

8 EBB, „EIB Group Policy towards weakly regulated, non-transparent and non-cooperative jurisdictions and tax 
good governance”, 2019. március.


