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JAVASLATOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

1. tudomásul veszi a Bizottság által az Európai Beruházási Bank (EBB) külső hitelezési 

megbízatásáról készített félidős felülvizsgálat eredményeit; hangsúlyozza, hogy az EBB-

nek fejlesztési megbízatása van, és a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia 

elvének kell vezérelnie; sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy az EBB által 

finanszírozott projektek összhangban álljanak az uniós szakpolitikákkal és tiszteletben 

tartsák az európai érdekeket, valamint hangsúlyozza, hogy az EBB-nek mint az EU 

pénzügyi szervének az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaival összhangban kell 

működnie; 

2. tudomásul veszi azt a pozitív tényt, hogy egyes régiókban az odaítélt finanszírozás 

százalékos aránya a félidőben megközelítette a regionális felső határt; ezt arra vonatkozó 

jelzésnek tekinti, hogy lehetséges és kívánatos is az uniós prioritások pontosabb 

meghatározása a külpolitikai célkitűzésekre adott válaszok javítása érdekében, például a 

migrációs válságra adott válasz esetében; 

3. felhívja a Bizottságot, hogy hozza létre az EBB EU-n kívüli műveleteinek az Unió külső 

fellépését vezérlő általános elveknek való megfeleléséről szóló éves jelentés készítésének 

keretét; támogatja a félidős felülvizsgálat azon következtetését, hogy frissíteni kell az 

EBB regionális technikai operatív iránymutatásait, az EKSZ-szel szoros 

együttműködésben, annak érdekében, hogy jobban tükrözzék az EBB uniós prioritásoknak 

való megfelelését; felhívja a Bizottságot, hogy használja ezt a frissítést az EUSZ 21. 

cikkének való megfelelésről szóló EBB-jelentéstétel alapjainak kialakítására; úgy ítéli 

meg, hogy az EBB-nek szánt esetleges kiegészítő összeget csak akkor kellene 

felszabadítani, ha e jelentés tárgyában előrelépés történik; 

4. szívesen fogad az EBB részéről bármely további kezdeményezést az átláthatóság fokozása 

és az érdekelt felekkel történő folyamatos és részletes konzultáció biztosítása érdekében, 

mert alapvető fontosságú, hogy az uniós tagállamok kormányai által biztosított 

pénzeszközökre a legmagasabb szintű normák vonatkozzanak a hatékonyságot és az 

elszámoltathatóságot illetően; felhívja az EBB-t, hogy javítsa az információkhoz való 

hozzáférést nemcsak az Európai Parlament és más intézmények, hanem a nyilvánosság 

számára is, különös tekintettel a szerződések és az alvállalkozói szerződések rendszerére, 

valamint az EBB által finanszírozott projektekkel kapcsolatos pénzügyi adatokra; 

5. felhívja az EBB-t, hogy fordítson nagyobb figyelmet műveleteinek az emberi jogok és a 

munkavállalói jogok terén gyakorolt hatására, és hogy a szociális normákra vonatkozó 

politikáját fejlessze a bankszektor emberi jogi politikájává; javasolja, hogy ebből a célból 

a projektértékeléseibe foglaljon bele emberi jogi referenciakritériumokat; 

6. üdvözli, hogy az EBB éghajlatváltozással kapcsolatos fellépésekre vonatkozó mennyiségi 

céljainak elérése jó úton halad; javasolja szigorúbb minőségi kritériumok bevezetését az 

éghajlatváltozással kapcsolatos fellépésekre, például a kibocsátási értékhatárok 350g 

CO2/kWh-ra való csökkentését, hogy ezáltal a fosszilis tüzelőanyaggal működő erőművek 
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közül csak a leghatékonyabbak kapjanak támogatást; felhívja az EBB-t, hogy dolgozzon 

ki nagyratörő cselekvési terveket az éghajlatra vonatkozó új stratégiája keretében, hogy 

erősítse vezető helyét ezen a területen, és különösen egy nagyratörő menetrendet a 

fosszilis tüzelőanyagok valamennyi támogatásának fokozatos megszüntetésére; 

7. javasolja, hogy a hitelnyújtási műveletekkel a kisebb méretű, hálózaton kívüli, 

decentralizált, a polgárokat és közösségeket bevonó, megújuló energiaforrásokra irányuló 

projekteket célozzák, továbbá az EBB valamennyi politikájába és műveletébe integrálják 

az energiahatékonyság elsődlegességének elvét; 

8. üdvözli az EBB azon kötelezettségvállalását, melynek célja a kényszerű migráció 

jelensége elleni küzdelem és a migrációs válság által különösen sújtott országokban való 

fellépés, nevezetesen a humanitárius fellépés megerősítése, a gazdasági növekedés 

támogatása, az infrastruktúra kiépítése és munkahelyteremtés révén; e tekintetben üdvözli 

az EBB válságokra való válaszadási és rezilienciajavítási kezdeményezését, melynek célja 

az Európa déli szomszédságában és a Balkán-félszigeten lévő országoknak szánt segély 6 

milliárd euróval történő növelése; kéri, hogy ez a kezdeményezés legyen valóban 

kiegészítő jellegű az EBB-nek a régióban jelenleg zajló tevékenységei tekintetében; 

9. felhívja az EBB-t, hogy mielőbb hajtsa végre az AKCS-országokkal összefüggő migrációs 

csomagot, és ragaszkodik ahhoz, hogy a finanszírozott projektek prioritásként a 

szubszaharai régión belüli kényszerű migráció megelőzésére összpontosítanak; 

10. felhívja az EBB-t, hogy javítsa tovább a pénzügyi közvetítőkkel való kommunikációját, 

hogy ez utóbbiak jobb tájékoztatást nyújthassanak a kedvezményezettek számára a 

rendelkezésükre álló, az EBB által kínált finanszírozási lehetőségekről; üdvözli e 

tekintetben a közelmúltban létrehozott mechanizmust, mely szerint a projektek 

finanszírozásához az EBB-től származó pénzeszközöket felhasználó hitelnyújtó 

intézményeknek levelet kell küldeniük a kedvezményezettnek, egyértelműen jelezve az 

EBB-finanszírozás felhasználását; 

11. üdvözli az EBB finanszírozási tevékenységét az infrastruktúra és a közlekedés terén, 

mivel e projektek jelentősen növelik a kereskedelem potenciálját és tőkeáttételi hatással 

lehetnek a kkv-k nemzetközivé válásában, különösen a földrajzilag hátrányos helyzetű 

régiókban; 

12. hangsúlyozza, hogy a finanszírozáshoz való hozzáférés a kkv-k előtt álló egyik 

legsürgetőbb kihívás; hangsúlyozza, hogy az EBB részéről stratégiára van szükség a kkv-

k finanszírozáshoz való hozzáférésének további lehetővé tételére és javítására, többek 

között a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésére irányuló olyan programok és 

kezdeményezések révén, mint az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz és a kkv-k 

európai és latin-amerikai/karibi kereskedelmi tevékenységeinek finanszírozására irányuló 

új eszközök; javasolja a kkv-khoz és a mikrovállalkozásokhoz való proaktívabb 

hozzáállásra vonatkozó követelmények kidolgozását a közvetítő bankok számára, amelyek 

az EBB-finanszírozásokat folyósítják; további javításokat javasol az átláthatóság terén az 

EBB által nyújtott közvetített hitelek helyi gazdasági és társadalmi hatásainak értékelése 

tekintetében; hangsúlyozza, hogy az EU-val preferenciális kereskedelmi megállapodást 

kötő harmadik országokban a kkv-khoz kapcsolódó programokhoz nyújtott EBB-

hozzájárulást a globális ellátási láncokba való bekapcsolásuk felé kell irányítani, 

miközben különösen a keleti és déli szomszédságban az ilyen EBB-programokat a kkv-k 
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európai értékláncokba való bekapcsolása felé kell irányítani; 

13. üdvözli a Bizottságnak az európai külső beruházási terv elkészítésére vonatkozó 

javaslatát, melynek célja a migráció kiváltó okainak kezelése a fenntartható fejlesztési 

célok eléréséhez való hozzájárulás révén; e tekintetben azt várja, hogy az EBB jelentős 

szerepet játsszon, különösen azáltal, hogy kiegészítő finanszírozást nyújt a 

magánszektorbeli kedvezményezetteknek; 

14. felhívja az EBB-t, hogy erősítse tovább a projektek jóváhagyása előtt a helyi és regionális 

hatóságoknak nyújtott technikai segítségnyújtás és pénzügyi szakértelem biztosítására 

vonatkozó rendelkezéseket a hozzáférhetőség javítása és valamennyi tagállam – 

különösen a jóváhagyott projektek esetében alacsonyabb sikerarányt mutatók – bevonása 

érdekében; 

15. arra buzdít, hogy az EBB által biztosított pénzeszközök ne csak a kkv-kat célozzák, 

hanem az észszerű infrastrukturális fejlesztéseket is, hiszen ezek hiánya sok 

partnerországban súlyos akadályt jelenthet a kereskedelem növekedésében, illetve abban, 

hogy a lakosság javakat és szolgáltatásokat vegyen és adjon el az EU-n belül; 

16. politikai vitát sürget a Parlament bevonásával az EBB-nek az Ázsiai Infrastrukturális 

Beruházási Bankkal (AIIB) tervezett együttműködéséről; aggodalommal állapítja meg, 

hogy ez idáig az AIIB irányítási struktúrája nem irányozta elő az érdekelt felek megfelelő 

bevonását a projektfinanszírozási döntésekbe, és hogy a nyilvánosan rendelkezésre álló 

projektdokumentációkból hiányoznak azon környezetvédelmi és szociális intézkedések 

teljesítésére vonatkozó részletek, amelyeket az AIIB hitelezőitől megkövetel; kéri, hogy 

az EBB hozzon létre szinergiákat és lehetőség szerint vonjon össze erőforrásokat más 

regionális fejlesztési bankokkal annak biztosítása érdekében, hogy tevékenységeik terén 

ne alakuljon ki verseny közöttük; fontosnak tartja, hogy a tőkebevonás feltételeként az 

EBB magas szintű normákat javasoljon az átláthatóság, illetve a szociális és 

környezetvédelmi teljesítmény terén az egyéb fejlesztési bankokkal való együttműködése 

során; felhívja az EBB-t annak biztosítására, hogy az EBB által társfinanszírozott 

projektekben részt vevő vállalatok számára legyen előírás az egyenlő díjazás és a bérek 

átláthatósága elvének és a férfiakkal és nőkkel szembeni egyenlő bánásmód elvének 

tiszteletben tartása a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének 

a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 

2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltak szerint; rámutat továbbá 

arra, hogy a projektek kiválasztásával kapcsolatos döntéshozatal során az EBB-nek 

figyelembe kell vennie a pályázó vállalkozások vállalati társadalmi felelősségvállalás 

tekintetében elfogadott intézkedéseit; 

17. felhívja az EBB-t, hogy honlapján tegyen közzé részletes információkat a finanszírozandó 

projektek kiválasztására vonatkozó döntésekről, különös tekintettel a benyújtott projektek 

elutasításának indokaira, a házon belüli vizsgálatok eredményeire, a tevékenységeinek és 

programjainak egyértelmű és mérhető mutatók alapján történő kiválasztására, 

felügyeletére és értékelésére, valamint az előzetes értékelések és az utólagos jelentések 

során használt módszerekre és az értékelések eredményeire minden egyes finanszírozott 

projekt vonatkozásában; 

18. felhívja az EBB-t, hogy figyelembe véve az állami és magánszektor elégtelen 

projektkezdeményezési képességét, valamint egyes tagállamok alacsonyabb hitelfelvevő 
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képességét, továbbá az EU-ban tapasztalható beruházási hiány csökkentése céljából 

fontoljon meg egy olyan megközelítést, mely szerint a tagállamok egyszeri hozzájárulása 

az EBB által finanszírozott projektekhez – akár egy tagállam vagy egy, a közigazgatás 

által elismert vagy egy tagállam nevében eljáró nemzeti fejlesztési bank által – egyszeri 

intézkedésnek minősülne az 1466/97/EK tanácsi rendelet 5. cikke és az 1467/97/EK 

tanácsi rendelet 3. cikke értelmében. 
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