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JAVASLATOK 

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot, mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. elismeri az EBB hozzájárulását a beruházási tevékenység visszaállításához az Európai 

Unióban a gazdasági és pénzügyi válságokat követően; hangsúlyozza, hogy a gazdaság 

fellendülésének jelenlegi időszakában az EBB tevékenységét, valamint a hitelhez jutás a 

legtöbb országra és ágazatra jellemző megkönnyítését körültekintően olyan termékek és 

projektek felé kell irányítani, amelyek magas hozzáadott értéket biztosítanak, különös 

figyelmet fordítva azokra a régiókra, ahol a beruházási tevékenység szintje alacsony, 

valamint a köz- és a magánszférában egyaránt befektetési hiánnyal küzdő országokra; 

hangsúlyozza, hogy az infrastruktúra-finanszírozáshoz, az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez és az azokhoz való alkalmazkodáshoz, a városfejlesztéshez és a kkv-k 

támogatásához hasonló kulcsfontosságú területeken továbbra is fenn kell tartani az EBB 

tanácsadási szolgáltatásait és az általa nyújtott finanszírozást; hangsúlyozza, hogy az EBB 

finanszírozási tevékenységének kiterjesztése nem helyettesítheti a társadalmilag 

kiegyensúlyozott és fenntartható strukturális reformokat és a fenntartható költségvetési 

politikát a tagállamokban;  

2. üdvözli, hogy az EBB gazdasági osztályának 2017. szeptember 28-i tájékoztatója szerint 

az EBB csoport által 2015-ben és 2016-ban jóváhagyott halmozott befektetések 2020-ra 

2,3%-kal növelik majd az uniós GDP-t és 2,25 millió új munkahelyet fognak teremteni, 

ami az EBB jelentős makrogazdasági hatását bizonyítja; arra ösztönzi az EBB-t, hogy 

bővítse tovább makrogazdasági – többek között tevékenységének makrogazdasági 

hatására vonatkozó – elemzési kapacitását, valamint általános elemzési tevékenységét és  

ágazati tanulmányait, továbbá a tapasztalatokat összegző cikkek és kiadványok számát, 

ezáltal úgymond „tudásbanki” szerepet is vállalva; felhívja az EBB-t, hogy sokrétűbb, 

precízebb és célzottabb hatásmutatók révén javítsa tovább a projektértékelési folyamatot; 

3. hangsúlyozza, hogy minimális mértékűre kell csökkenteni a magánszektor kiszorításának 

kockázatát, olyan hosszú távú finanszírozásra összpontosítva, amely máskülönben nem 

elérhető az EBB ügyfelei számára a piacokon, vagy nagyobb kockázatvállalás révén – 

megőrizve az EBB magas hitelképességi besorolását –, olyan projekteket finanszírozva, 

amelyek különben nem jutnának finanszírozáshoz, különösen az innovatív induló 

vállalkozások és a kkv-k támogatása céljából; támogatja az EBB-nek azt a szemléletét, 

hogy hitelek és garanciák révén segíti elő a magántőke mobilizálását; rámutat továbbá 

arra, hogy az EBB általi finanszírozás hozzáadott értéke abban is megmutatkozik, hogy 

technikai tanácsadást és kapacitásépítési segítséget nyújt ahhoz, hogy a projektek készen 

álljanak a beruházásra, és hogy a forrásokat gyorsan lehessen mozgósítani, sokszor 

gyorsabban, mint a magánszektorban; 

4. elismeri az EBB által az elmúlt években játszott anticiklikus szerep fontosságát; úgy véli, 

hogy miután a gazdaság beruházási szintje visszaáll a válság előtti szintre, az EBB egyik 

legfontosabb célkitűzésének a beruházási hiány áthidalásának kell lennie olyan 

területeken, ahol a piacok kudarcot vallanak – például azért, mert folytonosan a rövid távú 

érdekeket helyezik középpontba, és nem képesek helyesen árazni a hosszú távú külső 

hatásokat –, a fenntartható fejlődéshez vezető fenntartható beruházások, technológiai 
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fejlődés és innováció fokozása érdekében; hangsúlyozza, hogy előnyben kell részesíteni 

az innovációalapú projekteket, amelyek egyértelmű hozzáadott értéket képviselnek az EU 

számára, akárcsak a regionális fejlesztést támogató projekteket – például a vidéki, kevésbé 

hozzáférhető és kevésbé fejlett területek revitalizációját; emlékeztet, hogy az EBB-nek a 

Horizont 2020 eszköz révén alapvető szerepet kell játszania az Európa 2020 stratégia 

végrehajtásában; 

5. felszólítja az EBB-t, hogy továbbra is nyújtson pénzügyi támogatást a fenntartható, helyi 

energiaforrások fejlesztésére annak érdekében, hogy Európa képes legyen csökkenteni a 

nagymértékű külső energiafüggőséget, és hogy az energiaellátás biztosított legyen; 

6. emlékeztet arra, hogy az uniós kkv-k több mint 90%-a mikrovállalkozás, amelyek a 

magánszektorban a foglalkoztatás csaknem 30%-át nyújtják; rámutat, hogy a 

mikrovállalkozások nagyobb mértékben ki vannak téve a gazdasági sokkhatásoknak, mint 

a nagyobb vállalatok, és adott esetben nehezebben jutnak hitelhez, különösen a 

kedvezőtlen gazdasági és banki viszonyokkal rendelkező régiókban; felszólítja az EBB-t, 

hogy dolgozzon ki egy stratégiát azon probléma megoldására, hogy az ilyen típusú kkv-k 

nehézségekbe ütköznek a projektfinanszírozáshoz való hozzáférés terén; 

7. hangsúlyozza, hogy az EBB eddig is pozitív szerepet játszott és a jövőben is pozitív 

szerepet fog játszani a negatív közberuházási hiány csökkentése terén; hangsúlyozza, hogy 

a beruházásoknak, a felelős és fenntartható strukturális reformoknak és a rendezett 

költségvetési szakpolitikáknak egy átfogó stratégia részét kell képezniük; arra szólít fel, 

hogy össze kell hangolni az EBB egyes tagállamokban végzett tevékenységét a 

kormányok tevékenységével, politikáival, és a nemzeti reformprogramokban, valamint az 

országspecifikus ajánlásokban foglalt célkitűzésekkel, amennyiben az összehangolásra 

lehetőség nyílik; 

8. hangsúlyozza, hogy uniós szinten jelentős strukturális oka van annak, hogy a tagállamok 

közötti beruházási szakadék növekszik; felszólítja az EBB-t, hogy fokozza a technikai 

segítségnyújtást annak érdekében, hogy megoldást nyújtson az egyes tagállamokat 

jellemző alacsony projektkezdeményezési képességre; felhívja az EBB-t, hogy nyújtson 

részletesebb tájékoztatást az egyes finanszírozott projektek által közvetlenül vagy 

közvetetten teremtett munkahelyekről; 

9. emlékeztet a brexit által az EBB jelenlegi költségvetésére és tevékenységeire gyakorolt 

hatás egyértelmű meghatározásának sürgető feladatára annak érdekében, hogy a bank 

továbbra is betölthesse feladatát; megjegyzi, hogy az Egyesült Királyság az EBB 

tőkéjének 16,11 %-át nyújtja, részesedése a befizetett tőkéből 3,5 milliárd EUR és a bank 

lehívható tőkéjéből 35,7 milliárd EUR; hangsúlyozza, hogy fontos tisztázni a brit 

hozzájárulást az EBB költségvetéséhez, valamint az Egyesült Királyság jövőbeli 

gazdasági részvételét; felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy az Egyesült 

Királyság kilépésének eredményeként ne csökkenjen az EBB képessége az uniós gazdaság 

támogatására; e tekintetben hangsúlyozza, hogy az EBB által az Egyesült Királyságban 

társfinanszírozott, még folyamatban lévő projekteket illetően a lehető leghamarabb meg 

kell teremteni a jogbiztonságot; úgy véli, hogy bár az Egyesült Királyságot a beruházások 

szempontjából a többi, az Európai Unióból hivatalosan ki nem lépett tagállammal 

egyenrangúan kell kezelni, az EBB-nek jó oka van arra, hogy a beruházásokat a felvételi – 

főként környezetvédelmi – kritériumoknak a beruházás teljes időtartamára vonatkozó 
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betartásához kösse; 

10. üdvözli a Tanács klímafinanszírozással kapcsolatos 2017. október 10-i következtetéseit1 

és az EBB elkötelezettségét amellett, hogy támogatja az Uniónak a Párizsi Megállapodás 

keretében tett kötelezettségvállalásait; kiemeli annak fontosságát, hogy elegendő 

finanszírozás álljon rendelkezésre a fenntartható zöld beruházások, többek között a 

bioalapú iparágak számára2; úgy véli, hogy az EBB 2018-ra előirányzott 

energiapolitikájára vonatkozó felülvizsgálat során ambiciózus cselekvési tervet kell 

kidolgozni arra vonatkozóan, hogy az EBB beruházásait összhangba hozza az 1,5 fokra 

irányuló célkitűzéssel, amely jelentősen csökkentené az éghajlatváltozás kockázatait és 

hatásait azáltal, hogy fokozatosan megszünteti a fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos 

projekteket, valamint előnyben részesíti a megújuló energia és az energiahatékonyság 

révén rendelkezésre álló energia mennyiségét növelő projekteket;  

11. megjegyzi, hogy annak ellenére, hogy teljesítette a 25%-os általános célkitűzést, az EBB 

támogatása az éghajlatváltozás elleni fellépés terén továbbra is a különböző piaci 

környezeteket tükrözi, ezért 16 tagállamban nem érte el a 20%-ot; rámutat, hogy az 

éghajlatváltozás elleni fellépés terén végrehajtott beruházások 2016-ban főleg az Unió 

erősebb gazdaságaira összpontosultak;  

12. felhívja az EBB-t, hogy működjön együtt a kisebb piaci szereplőkkel és a közösségi 

szövetkezetekkel a megújuló energiával kapcsolatos kis léptékű projektek összefogása 

érdekében, hogy e projektek jogosultakká válhassanak az EBB általi finanszírozásra; 

13. felhívja a Bizottságot, hogy gondosan elemezze és kísérje figyelemmel az EBB-nek adott 

megbízatásokhoz kapcsolódó költségeket; emlékeztet arra, hogy a kapcsolódó 

adminisztratív költségek hatással lehetnek az általános teljesítményére, tekintettel a 

pénzügyi és humán erőforrások jelenlegi szintjére; 

14. hangsúlyozza, hogy az EBB-nek külső műveletei során tevékenységeit különösen az Unió 

számára kiemelt fontossággal bíró területekre kell összpontosítania; ebben az 

összefüggésben kiemeli az EBB külső hitelezési megbízatásának kiterjesztését a 

csatlakozás előtt álló országokban, a déli szomszédságban, a Mediterrán régióban, Latin-

Amerikában és Ázsiában végzett tevékenységek fokozása érdekében; kiemeli továbbá, 

hogy az EBB műveletei hatalmas lehetőségeket rejtenek a gazdasági helyzet javítása 

szempontjából a kulcsfontosságú geopolitikai régiókban, különösen Ukrajnában, amely 

komoly gazdasági zavarokkal néz szembe az Ukrajna keleti részén zajló fegyveres 

konfliktus miatt; 

15. kéri az olyan projektek pénzügyi támogatásának növelését, amelyek segítenek enyhíteni a 

migrációs válsághoz kapcsolódó gazdasági költségeket, ugyanakkor pozitív hatást 

gyakorolnak a polgárokra, a menekültekre és az egyéb migránsokra azokban a 

tagállamokban, amelyekbe a legtöbb menekült és  migráns érkezik; 

16. üdvözli, hogy az EBB kész a legmagasabb szintű normák elfogadására az adócsalás, az 

adókijátszás, az adókikerülés, az agresszív adótervezés, a pénzmosás és a terrorizmus 

                                                 
1 http://www.consilium.europa.eu/pressreleases-pdf/2017/10/47244665508_en.pdf 
2 Például azokat a stabil, jó értékeléssel rendelkező projekteket, amelyek nem kapnak finanszírozást a Bioalapú 

Iparágak Közös Vállalkozástól. 

http://www.consilium.europa.eu/pressreleases-pdf/2017/10/47244665508_en.pdf
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finanszírozása megakadályozása érdekében1; úgy véli azonban, hogy szükség van további 

előrelépésre; ebben a tekintetben felhívja az EBB-t, hogy fejezze be az együttműködést az 

olyan közvetítőkkel, joghatóságokkal és országokkal, amelyek nem felelnek meg a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és az Unió normáinak, 

beleértve az olyan országokban tevékenykedőket, amelyek szerepelnek a pénzmosás terén 

magas kockázatú harmadik országok uniós jegyzékén, és az adózási szempontból nem 

együttműködő joghatóságok uniós jegyzékén; 

17. felszólítja az EBB-t, hogy vegye figyelembe a helyi viszonyokat, amikor harmadik 

országokban hajt végre beruházást; emlékeztet arra, hogy a harmadik országokban 

végrehajtott beruházások nem alapulhatnak kizárólag nyereségorientált megközelítésen, 

hanem törekedniük kell a hosszú távú, a magánszektor által generált, fenntartható 

gazdasági növekedésre és a szegénységnek a munkahelyteremtés és a termelési 

tényezőkhöz való jobb hozzáférés révén történő csökkentésére is;  

18.  hangsúlyozza, hogy az EBB-nek megbízható és teljes körű információkkal kell 

rendelkeznie az EBB finanszírozása végső kedvezményezettjeinek tényleges tulajdonosára 

vonatkozóan, többek között azokban az esetekben, amikor a finanszírozás magántőke-

alapokon nyugszik; ezért sürgeti az EBB-t, hogy erősítse meg ügyfél-átvilágítási eljárását 

és az átláthatóságot a pénzügyi közvetítőkkel folytatott együttműködés terén; 

19. megjegyzi, hogy a Bizottság felfüggesztett a nemzetközi pénzügyi szervezetek2 által a 

múltban benyújtott egyes projekteket, mivel ezek indokolatlanul komplex adózási 

megoldásokat tartalmaztak, amelyekhez harmadik országok káros vagy nem létező 

adórendszereit használták fel; felszólítja a Bizottságot és az EBB-t, hogy éves jelentésébe 

foglaljon bele azon projektekre vonatkozó információkat, amelyek esetében forrásokat 

utaltak át offshore joghatóságokba; hangsúlyozza, hogy a nemzetközi pénzügyi 

intézményeknek meg kell szüntetniük annak kockázatát, hogy az uniós forrásokat 

közvetlenül vagy közvetve az adókikerülés és az adócsalás támogatására használják fel; 

20. megismétli az Bizottsághoz intézett felhívását, hogy módosítsa az európai jogszabályokat, 

beleértve az Európai Beruházási Bank (EBB) alapokmányát, az Európai Stratégiai 

Beruházási Alapról (ESBA) szóló rendeletet, a közös agrárpolitikáról (KAP) szóló négy 

rendeletet, valamint az európai strukturális és beruházási alapokról szóló öt rendeletet 

(Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Kohéziós Alap, Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, Európai Tengerügyi és Halászati Alap) annak 

megtiltása érdekében, hogy az uniós finanszírozás olyan végső kedvezményezettekhez 

vagy pénzügyi közvetítőkhöz kerüljön, amelyekről bebizonyosodott, hogy adókijátszásban 

vagy adócsalásban érintettek; 

21. megjegyzi, hogy a főfelügyelőség csalások kivizsgálásával foglalkozó osztályán 2016-ban 

120 esetet jelentettek, amelyek 53%-át az EBB csoport munkatársai jelentették; üdvözli a 

tényt, hogy az EBB honlapjának csalások jelentésére szolgáló mechanizmusa már 30 

                                                 
1 http://www.eib.org/about/compliance/tax-good-governance/index.htm and 

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-group-anti-money-laundering-policy-and-combating-finance-

of-terrorism-framework.htm 
2 Az Európai Beruházási Bank, az Európai Beruházási Alap, valamint a Globális Energiahatékonysági és 

Megújulóenergia-alap. 

http://www.eib.org/about/compliance/tax-good-governance/index.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-group-anti-money-laundering-policy-and-combating-finance-of-terrorism-framework.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-group-anti-money-laundering-policy-and-combating-finance-of-terrorism-framework.htm
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nyelven elérhető1; úgy véli, hogy az EBB-nek fokozottan figyelemmel kell kísérnie a 

visszaélést bejelentő személyek védelmére vonatkozó uniós szintű munkát, és annak 

megfelelően tovább kell fejlesztenie bejelentési lehetőségeit; 

22. rámutat az ESBA projektekkel kapcsolatos különböző tapasztalatok széles körére; 

támogatja és ösztönzi a bevált gyakorlatok további cseréjét az EBB és a tagállamok 

között, az európai beruházási terv gazdasági hatékonyságának és megfelelő 

multiplikátorhatásának biztosítása érdekében, amely pozitív változást hoz az uniós 

polgárok életébe; 

23. elismeri, hogy a finanszírozáshoz jutás nehézsége még mindig a növekedés egyik fő 

akadálya a kulturális és kreatív iparágakban; hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van 

ezen iparágakat erősítő finanszírozási kezdeményezésekre; hangsúlyozza, hogy az EBB és 

az ESBA lehetőséget kínálhat a kreatív ágazat támogatására, főleg a kkv-k finanszírozása 

révén; felhívja az EBB-t, hogy törekedjen az ESBA által a kulturális és kreatív 

ágazatoknak juttatott finanszírozás hiányának kezelésére azáltal, hogy megvizsgálja a 

Kreatív Európa programmal kialakított együttműködés lehetőségét; 

24. emlékeztet arra, hogy a kockázatátruházáson alapuló eszközök nem lehetnek 

kockázatmentesek, ha azt kívánjuk, hogy hozzájáruljanak az Unió gazdasági fejlődéséhez, 

valamint a gazdasági, szociális és területi kohézióhoz; hangsúlyozza, hogy az EBB-nek és 

az érintett feleknek ezzel teljes mértékben tisztában kell lenniük; ösztönzi az EBB-t, hogy 

értékelje az EBB-kötvények közvetlen megvásárlásának lehetőségét; 

25. üdvözli az EBB csoport nemek közötti egyenlőségre és a nők gazdasági 

szerepvállalásának növelésére vonatkozó, 2017-ben közzétett stratégiáját; javasolja, hogy 

az EBB csoport mérlegelje a nemek közötti egyenlőség szempontjának érvényesítését a 

pénzügyi műveletei során; felhív egy nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, ambiciózus 

célkitűzéseket meghatározó és konkrét mutatószámokkal kísért cselekvési terv rövidesen 

sorra kerülő végrehajtására; 

26. úgy véli, hogy az EBB csoport kommunikációját tovább kellene fejleszteni – 

együttműködve a főbb nemzeti partnereivel – annak érdekében, hogy felhívja a kkv-k 

figyelmét a finanszírozási lehetőségekre, valamint a polgárok hatékonyabb tájékoztatása 

érdekében az Unió által finanszírozott helyi és konkrét projektekről; 

27. tudomásul veszi, hogy az EBB évente három jelentést nyújt be tevékenységeiről a 

Parlamenthez, illetve hogy az EBB elnöke és személyzete az Európai Parlament és annak 

bizottságai kérésére rendszeresen részt vesznek azok meghallgatásain ; emlékeztet 

azonban az EBB magasabb szintű parlamenti elszámoltathatósága és átláthatósága iránti 

kérésére; e tekintetben ismét felhív az információcseréről szóló, az EBB és a Parlament 

közötti intézményközi megállapodás aláírására, beleértve többek között a képviselők azon 

lehetőségét, hogy írásbeli kérdéseket intézhessenek az EBB elnökéhez; 

28. kéri, hogy tegyék az EBB vállalati társadalmi felelősségvállalási stratégiájának 

kulcselemévé a kivételek nélküli, országonkénti jelentéstételt;  

                                                 
1 http://www.eib.org/attachments/general/reports/ig_fraud_investigations_activity_report_2016_en.pdf 

http://www.eib.org/attachments/general/reports/ig_fraud_investigations_activity_report_2016_en.pdf
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29. javasolja, hogy az új Európai Ügyészség vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy 

tevékenységeinek hatásköre kiterjedjen az EBB érintett tagállamokon belüli műveleteire; 

30. sürgeti az EBB csoportot, hogy minél hamarabb fogadja el a visszaélést bejelentő 

személyekre vonatkozó politikájának felülvizsgálatát, és erősítse meg panaszkezelő 

mechanizmusának függetlenségét, legitimitását, hozzáférhetőségét, kiszámíthatóságát és 

átláthatóságát, beleértve az igazgatók bevonását és a panaszt tevők fokozottabb védelmét; 

úgy véli, hogy ezek az intézkedések egyértelműen az EBB, az érdekelt felek és az uniós 

intézmények érdekeit szolgálják; 
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