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JAVASLATOK 

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

1. tudomásul veszi az EBB 2014. évi éves jelentését és az EBB csoport hitelnyújtásainak 

6,92%-os, 80,3 milliárd euróra történő növekedését a korlátozott és labilis növekedés, 

bizonyos esetekben recesszió jellemezte gazdasági körülmények közepette;  mélységesen 

aggódik a munkanélküliség, a társadalmi egyenlőtlenségek és a szegénység még mindig 

nagyon magas, egyes tagállamokban tovább emelkedő szintje, akárcsak az európai gyenge 

beruházási szint miatt,  rámutat a pénzügyi piacokon uralkodó bizonytalanságra; 

hangsúlyozza, hogy ilyen gazdasági és szociális helyzetben számos uniós tagállam messze 

elmarad az Európa 2020 céljainak és saját gazdasági céljainak elérésével; 

2. tudomásul veszi az EBB tőkéjének 2012-ben 10 milliárd euróval történt növelését, és 

felszólítja a tagállamokat, hogy még egyszer fontolják meg ezen európai intézmény 

tőkenövelését; 

3. sajnálja, hogy 2013-ban az összes uniós befektetés szintje a válság előtti időszakhoz 

képest 13%-kal csökkent, úgy, hogy bizonyos országokban a befektetések 25%-kal, míg 

másokban akár 60%-kal csökkentek, a beruházási egyensúly komoly felborulását 

eredményezve az EU-ban; véleménye szerint a növekedésserkentő és munkahelyteremtő 

beruházások továbbra is komoly kihívást jelentenek az EBB számára, akárcsak többek 

között az EU és a tagállamok pénzalapjainak a hatékonyabb odaítélése az elkövetkező 

években; úgy véli, hogy az EBB-nek komoly szerepet kell játszania a fenntartható, 

összetartó és inkluzív növekedés céljából a befektetések támogatásában, egy ebben az 

irányban ható, átfogó uniós erőfeszítés részeként; 

4. szorgalmazza az EBB befektetési tevékenységének fokozását, alapos és óvatos módon 

különös figyelmet fordítva a stratégiai infrastruktúrára, a kutatásra, az innovációra, a kkv-

kra, a kutatás-fejlesztésre, az induló vállalkozásokra a valós gazdaság igényeinek 

kielégítése érdekében, illetve az európai gazdaságok előtt álló jelentős befektetéshiány 

megoldásáért; felszólít a bank tevékenységének javítására a gazdasági, társadalmi és 

területi kohézióról szóló (28. sz.) jegyzőkönyvvel összhangban; hangsúlyozza az EBB 

kockázattűrő képességét növelő, új pénzügyi eszközök létrehozásának, illetve a 

hatékonyabb és eredményesebb befektetések előmozdításának fontosságát, lehetőleg a 

magánberuházások kiszorítása nélkül; örömmel fogadja, hogy az aláírt szerződések száma 

annyira megnövekedett, hogy 2009 óta a legmagasabb szinten áll, de kiemeli, hogy az 

aláírt szerződések szintje további potenciálokkal bír; tudomásul veszi, hogy sürgősen 

szükség van a finanszírozáshoz való hozzáférésre, különösen a kkv-k esetében; 

5. felszólítja az EBB-t, hogy megbízásával összhangban vizsgálja felül stratégiai tervezési 

programját; sürgeti az EBB-t, hogy a legjobb gazdasági és társadalmi hatásokkal járó 

befektetési projekteket finanszírozza; 

6. hangsúlyozza, hogy annak érdekében, hogy az EBB képes legyen a kitűzött gazdasági 

célokat támogatni, kulcsfontosságú a bizalom magának az intézménynek a pénzügyi 

helyzete szilárdságában, valamint az általa támogatott projektekben; ezért hangsúlyozza, 
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hogy a bank hitelnyújtási tevékenységeinek a legmagasabb minőséget kell képviselniük; 

7. hangsúlyozza, hogy az EBB finanszírozási tevékenységének kiterjesztése nem 

helyettesítheti a konszolidált költségvetéseket és a strukturális reformokat a 

tagállamokban; 

8. hangsúlyozza, hogy a beruházásoknak, a strukturális reformoknak és a rendezett 

költségvetési szakpolitikáknak egy átfogó stratégia részét kell képezniük; 

9. úgy véli, hogy az EBB nem lehet csupán pénzintézet, hanem tudásbankká és a bevált 

gyakorlatok műhelyévé kell válnia; 

10. javasolja, hogy az EBB javítsa ágazati elemző képességét; 

11. felszólítja az EBB-t és a többi európai uniós beruházási szervet, hogy fokozzák 

együttműködésüket elkerülendő annak kockázatát, hogy a befektetések egymást fedjék; 

12. emlékeztet, hogy a Parlament örömmel fogadta az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

(EFSI) létrehozását; hangsúlyozza, hogy az alapnak hatékony, átlátható és igazságos 

módon kell működnie, összhangban mandátumának követelményeivel és szabályaival; 

felszólítja az EBB-t, hogy a társjogalkotókkal szorosan együttműködve hajtsa végre és 

fejlessze tovább az EFSI-t, többek között az Európai Parlament és az EBB közötti, 

függőben lévő megállapodás kellő időben történő és kötelező megkötése révén; 

13. üdvözli az EBB tanácsadási szolgáltatásaiban eszközölt javításokat, amelyek révén 

biztosítható az uniós források eredményesebb felhasználása, valamint a projektek 

hatékonyabb előkészítése és végrehajtása; 

14. hangsúlyozza, hogy az EBB-nek a projektek életképességét kell a legfontosabb 

szempontnak tekintenie a hitelnyújtás során; felhívja az EBB-t, hogy összpontosítson a 

reálgazdaságba történő beruházásokra a munkahelyteremtés és a növekedés ösztönzése 

érdekében az EU-ban; 

15. felhívja az EBB-t, hogy fogadjon el hatékony és korszerű felelős adópolitikát, amelyet egy 

adóosztály felügyel és az EBB éves adóügyi jelentése részletez; felszólít arra, hogy ez a 

politika aktívan vonja be az EBB-t azáltal, hogy használja az áthelyezési záradékot és 

rendszeresen közzéteszi az EBB támogatásában részesülő alapok székhelyét; felszólítja az 

EBB-t, hogy tartózkodjon az igazoltan kedvezőtlen múltbeli eredményekkel rendelkező 

kedvezményezettek finanszírozásától és az ilyen pénzügyi partnerekkel való 

együttműködéstől, és hogy hajtson végre megelőző intézkedéseket és rendszeres 

adóvizsgálatokat a Bizottság által hivatalosan adóparadicsomnak nyilvánított, az 

adóügyekben együttműködésre nem hajlandó joghatóságok tekintetében az adócsalás, az 

adókijátszás, valamint az agresszív adóelkerülés ellen; felszólítja az EBB-t, hogy lépjen 

fel hatékonyabban a korrupció és a bűnözés EBB-projektekbe való beszivárgásának 

kockázata ellen; felszólítja az EBB-t, hogy követelje vissza azokat a hiteleket, amelyeket 

nem a szabályoknak megfelelően használtak fel, és listát kér a még fennmaradó EBB-

ügyletekről, különösen azokról, amelyek a Bizottság által az első 30 adóparadicsomról 

összeállított globális listán szerepelnek; 

16. felszólítja az EBB-t, hogy értékelje újra a köz- és a magánszféra közötti partnerségeket a 
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releváns gazdaságok és társadalmak növekedésére, foglalkoztatására, termelékenységére 

és többletértékére gyakorolt hatásuk, illetve az állami költségvetésre való befolyásuk 

szempontjából, költségkímélő és hatékony módon, konkrétan az alacsony hosszú távú 

kamatráták jelenlegi kilátásaira való tekintettel; felszólítja az EBB-t, hogy erősítse meg a 

know-how alapot a kormányok, a régiók és a települések számára, hogy részt vehessenek 

a köz- és magánszféra közötti partnerségi struktúrákban; 

17. ebben az összefüggésben kiemeli, hogy azok a tagállamok, amelyekben a köz- és 

magánszféra közötti partnerségek kevésbé fejlettek, iránymutatásokat dolgozhatnának ki 

az ilyen típusú szerződések hatékonyabb igénybevételének ösztönzésére; 

18. tudomásul veszi, hogy az EBB-kötvények a hitelviszonyt megtestesítő, uniós értékpapír-

kibocsátás egyetlen példái; 

19. üdvözli az EBB politikáját a kkv-k finanszírozásának növelésére és a fiatalokat célzó 

beruházásokkal kapcsolatban, de sajnálja, hogy a reálgazdaság és a foglalkoztatás terén 

egyelőre még mindig korlátozottak az eredmények; üdvözli az Európai Beruházási Alap 

(EBA) 3 milliárd euróról 4,5 milliárd euróra történt tőkeemelését, és felhívja az EBA-t, 

hogy készítsen elemző jelentést az említett jelentős növekedés alapján elért 

eredményeiről; hasonlóképpen kéri az EBB-t, hogy számoljon be az EBB-csoport 

kockázatminőség-javítási mandátumának az innovatív és magas kockázatú kkv-k javára 

elért eredményeiről; 

20. üdvözli, hogy 4,3 milliárd euróval az EBB volt a legnagyobb kibocsátó 2014-ben a zöld 

kötvények piacán, amely jelentősen nőtt, elérve a 28 milliárd EUR kibocsátást, és felhívja 

az EBB-t, hogy folytassa a környezetbarát megújuló energiákra vonatkozó politikák 

végrehajtását; üdvözli azt is, hogy az EBB éghajlati szempontú értékelést fog végezni és 

annak közzétételét fogja kérni, és felszólítja az EBB-t, hogy kövesse az Európai Bizottság, 

valamint a hulladékokról szóló keretirányelv ajánlásait, és kezelje prioritásként a 

hulladékhierarchia tetején lévő projektekbe vagy az energia újrahasznosításának minden 

más formájába való beruházást; 

21. hangsúlyozza a regionális fejlesztés fontosságát, és felhívja az EBB-t, hogy fokozza a 

párbeszédet és az együttműködést a helyi és regionális önkormányzatokkal, bankokkal és 

ügynökségekkel; úgy véli, hogy ilyen keretek közt támogatni kell a határon átnyúló 

együttműködést is; 

22. felhívja az EBB-t, hogy fordítson figyelmet a konfliktusoktól és a mélyszegénységtől 

szenvedő harmadik országokra és az EU-n kívüli régiókra, az EU és e régiók közötti 

fejlettségbeli különbség csökkentése mint fő cél érdekében, különös tekintettel a dél-

mediterrán és a kelet-európai szomszédság országaira; felszólít a kedvezményezett 

országok jogszabályainak teljes körű tiszteletben tartására; felhívja az EBB-t, hogy 

növelje tovább az eredménymérési keret (REM) hatékonyságát az EU-kívüli 

tevékenységek esetében; kéri, hogy az Európai Számvevőszék készítsen különjelentést az 

EBB külső hitelezési tevékenységeinek teljesítményéről és az uniós politikákkal való 

összhangjáról; üdvözli, hogy az uniós támogatások egyre nagyobb mértékben egészülnek 

ki EBB-s hitelekkel a jobb projekteredmények elérése érdekében az EU 

partnerországaiban; 

23. felszólítja az EBB-t, hogy – amennyiben nem érzékeny üzleti információkról van szó – 
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növelje tovább az átláthatóságot és az információhoz való hozzáférést mind belsőleg, az 

Európai Parlament és más intézmények, mind a nyilvánosság számára, különösen ami a 

szerződések és az alvállalkozói szerződések rendszerét, a tevékenységek és programok 

kiválasztását, figyelemmel követését és kiértékelését illeti, világos és mérhető mutatók 

alapján, illetve ami az előzetes hatásvizsgálat metodológiáját és eredményeit, valamint az 

egyes finanszírozott projektek utólagos jelentéstételét illeti; sürgeti az EBB-t, hogy 

erősítse meg a Panaszkezelési Főosztály függetlenségét és hatékonyságát, és hogy tegyen 

további lépéseket a bürokrácia csökkentése, a makrogazdasági elemzőképesség fokozása 

és a vezető beosztásokban a nemek kiegyensúlyozott képviseletének fellendítése 

érdekében; sajnálatosnak tartja az EBB Igazgatási Bizottságán, Kormányzótanácsán és 

Igazgatótanácsán belüli diverzifikáció hiányát, különösen a nemek egyenlősége 

tekintetében; 

24. kéri az EBB-t, hogy fokozza a Parlament és más érintett döntéshozók felé a döntéseiről, az 

elért haladásról és az EU-n belülre és kívülre történő hitelnyújtási tevékenységei hatásáról 

szóló jelentéstételt, a Parlament általi áttekintést fokozó rendszeres strukturált párbeszéd 

révén, ideértve a megfelelni nem hajlandó joghatóságokra vonatkozó politikája 

végrehajtását, és kéri, hogy teljes mértékben tartsa tiszteletben az ESBA-rendeletet, 

különösen a Parlamenttel folytatott intézményközi együttműködés tekintetében; felszólítja 

az EBB-t, hogy rendes tevékenységeire ugyanazokat a jelentéstételi és elszámoltathatósági 

előírásokat alkalmazza, amelyeket az ESBA-rendelet meghatároz; ennek szellemében kéri 

az EBB-t, hogy egyezzen bele a Parlamenttel való megállapodás aláírásába, hogy lehetővé 

tegye az elnökének való közvetlen kérdésfeltevést, ahogyan ez már az EKB elnökével 

megtehető, továbbá hogy javítsa a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes 

kiválasztásának folyamatát. 
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