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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. megjegyzi, hogy az EBB működési stratégiája szerint célja az olyan európai stratégiai 
célkitűzések támogatása, mint például az EU versenyképességének helyreállítása, a 
hosszú távú gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés, a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) finanszírozáshoz való hozzáférésének megkönnyítése, a környezet védelme és 
az energetikai átállás előmozdítása az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és az 
éghajlatváltozás mérséklését célzó projektek finanszírozása révén, az Unió fiatalabb 
nemzedéke előtt álló foglalkoztatási válság kezelése, az infrastrukturális projektek 
támogatása és a migráció okainak enyhítéséhez való hozzájárulás;

2. hangsúlyozza, hogy az EBB hitelezési feltételeinek elő kell segíteniük az Unió 
peremterületeinek fejlődését a növekedés és a foglalkoztatás előmozdításával; felhívja 
az EBB-t, hogy jelentősen erősítse 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;

3. megállapítja, hogy az EBB összesített jegyzett tőkéje 243 milliárd euró; megjegyzi, 
hogy az EBB részvényesei között szerepel valamennyi tagállam, és hogy a tagállamok 
arra is kötelezettséget vállaltak, hogy a befizetett tőke mellett kérésre további tőkét 
biztosítanak; rámutat, hogy a négy legnagyobb részvényes Németország, Franciaország, 
Olaszország és Nagy-Britannia, mind 39,14 milliárd eurós, azaz 16,11%-os 
részesedéssel;

4. megjegyzi, hogy az Európai Unió garanciát nyújt az EBB-nek, amely szokásos a 
tagállamok által a közcélok elérése érdekében kinevezett pénzügyi intézmények 
esetében; rámutat azonban, hogy a helyzet a legfelelősségteljesebb hitelpolitikát teszi 
szükségessé annak érdekében, hogy a forrásokat hatékonyan költsék el az Unió, a 
tagállamok és a közérdek egésze szempontjából; felhívja az EBB-t, amely fejlesztési 
megbízatás alatt dolgozik, hogy biztosítsa jobban környezetvédelmi és szociálpolitikai 
céljainak és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak tiszteletben tartását, beleértve a 
társfinanszírozott projekteket, illetve a befektetési alapokba és a magántőke-alapokba 
történő hozzájárulásokat;

5. hangsúlyozza, hogy az EBB prioritásainak a 2017–19 közötti időszakra szóló cselekvési 
tervben az intelligens és fenntartható fejlődésre irányuló Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek hatékony végrehajtására kell összpontosítaniuk;

6. emlékeztet arra, hogy az EBB teljes hitelnyújtási tevékenységének egy része az Unió 
területén kívüli műveleteket szolgál; megjegyzi, hogy szoros koordinációra és 
komplementaritásra van szükség az EBB külső hitelezési tevékenységei és az EU külső 
beruházási terve között;
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7. emlékeztet arra, hogy az EBB-nek az uniós vállalkozásoknak külföldön nyújtott 
támogatás során megfelelően figyelembe kell vennie az EU kereskedelmi stratégiáját, 
ideértve a meglévő és jövőbeli szabadkereskedelmi, szolgáltatási és beruházási 
megállapodásokat is; rámutat, hogy ebben az összefüggésben az EBB-nek különösen 
figyelembe kell vennie az európai kkv-k nemzetközivé válásának követelményeit;

8. úgy véli, hogy az EBB Európai Unión belüli feladataira előirányzott pénzügyi források 
(90 %) és a céljainak több mint 150 harmadik országban való megvalósítására 
előirányzott pénzügyi források (10 %) arányát elemezni kell és szükség esetén ki kell 
igazítani;

9. megjegyzi, hogy az EBB teljes finanszírozásának 25 %-át az éghajlatváltozással 
kapcsolatos projektekre kötötte le, és ez az arány 2020-ig 35 %-ra fog nőni; rámutat, 
hogy ezt a tendenciát pozitívan kell értékelni, megjegyezve, hogy a támogatott 
projekteknek nemcsak az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, hanem pénzügyi 
szempontból is hatékonynak kell lenniük;

10. azon a véleményen van, hogy az EBB-nek tovább kell növelnie szerepét a fenntartható 
fejlődés elérésében, és hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedéseknek 
elsősorban a tiszta közlekedésre és energiatermelésre, az energiafogyasztás 
csökkentésére (a fűtés, a szállítás és gyártás területén), a tiszta ipari termelésre és a 
fenntartható mezőgazdaságra, vízkezelésre és vízellátásra, valamint általában a 
környezeti átmenetre kellene összpontosítaniuk;

11. megjegyzi, hogy EBB-forrásokat használtak a dízelbotrányban érintett vállalatok, 
konkrétan a Volkswagen is, és hogy ezeket a forrásokat ezért lehet, hogy jogellenes és 
nem etikus tevékenységek finanszírozására használták fel;

12. véleménye szerint az EBB-nek fokoznia kellene átláthatóságát, nem csak az Európai 
Parlamenttel, de a tagállami hatóságokkal szemben is; véleménye szerint helyes, hogy a 
demokratikus képviselők több információval rendelkezzenek az EBB tevékenységeiről;

13. hangsúlyozza, hogy az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépésével 
kapcsolatos, folyamatban lévő tárgyalások keretében részletes intézkedéseket kell 
kidolgozni az Egyesült Királyság EBB-vel szemben fennálló kötelezettségei 
tekintetében annak biztosítása érdekében, hogy ne csökkenjen az EBB-nek a 
célkitűzései megvalósításához szükséges képessége;

14. emlékeztet rá, hogy a kkv-k alkotják az európai gazdaság gerincét, ezért felszólítja az 
EBB-t, hogy a meglévő programok – mint például az európai Progress 
mikrofinanszírozási eszköz – javítása révén hidalja át a hitelhez való hozzáférésük 
hiányát, és növelje a rendelkezésükre álló forrásokat; felhív a kkv-kra és a 
mikrovállalkozásokra vonatkozó proaktívabb politikai követelmények kidolgozására 
azon közvetítő bankok számára, amelyek az EBB-finanszírozásokat folyósítják.
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