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Módosítás  8 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0139/2018 

Marco Valli 

Az Európai Beruházási Bank 2016. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves 

jelentés 

2017/2190(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

74 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

74. tudomásul veszi, hogy az EBB 

növeli az AKCS-országok 

hatásfinanszírozási keretének kapacitását, 

és azt megújuló alappá alakítja, továbbá 

hogy 300 millió eurót fordít a migrációval 

foglalkozó magánszektorbeli 

kezdeményezések közvetlen támogatására; 

megjegyzi, hogy az EBB az AKCS 

beruházási eszköz keretében 500 millió 

eurót is rendelkezésre bocsát a migrációra 

összpontosító közszektorbeli projektek 

számára; hangsúlyozza annak fontosságát, 

hogy az EBB forrásai nem használhatók fel 

határellenőrzési célokra; úgy véli, hogy 

nagyobb hangsúlyt kell fektetni a harmadik 

országok fenntartható fejlődésére; 

ismételten hangsúlyozza annak 

fontosságát, hogy a végrehajtott projektek 

esetében alapos ellenőrzéseket végezzenek 

az emberi jogokkal kapcsolatos kellő 

gondosság tekintetében; felszólítja az 

EBB-t, hogy e projektjeinek végrehajtása 

során vegye figyelembe az emberi jogok 

bármely megsértését, és adott esetben 

vessen véget a hitelezésnek;  

74. tudomásul veszi, hogy az EBB 

növeli az AKCS-országok 

hatásfinanszírozási keretének kapacitását, 

és azt megújuló alappá alakítja, továbbá 

hogy 300 millió eurót fordít a migrációval 

foglalkozó magánszektorbeli 

kezdeményezések közvetlen támogatására; 

megjegyzi, hogy az EBB az AKCS 

beruházási eszköz keretében 500 millió 

eurót is rendelkezésre bocsát a migrációra 

összpontosító közszektorbeli projektek 

számára; hangsúlyozza annak fontosságát, 

hogy az EBB forrásai nem használhatók fel 

határellenőrzési célokra; úgy véli, hogy 

nagyobb hangsúlyt kell fektetni a harmadik 

országok fenntartható fejlődésére; 

ismételten hangsúlyozza annak 

fontosságát, hogy a végrehajtott projektek 

esetében alapos ellenőrzéseket végezzenek 

az emberi jogokkal kapcsolatos kellő 

gondosság tekintetében; felszólítja az 

EBB-t, hogy projektjeinek végrehajtása 

során vegye figyelembe az emberi jogok 

bármely megsértését, és adott esetben 

vessen véget a hitelezésnek; ajánlja, hogy 

2018 végéig az EBB fogadja el az emberi 

jogokról szóló ENSZ-egyezményeket, 

hogy az emberi jogi átvilágítást a 

projektciklus valamennyi szintjébe 

beépítse; gyakorlati útmutatók 

kidolgozására szólít fel az alapvető emberi 
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jogokhoz és az érintett csoportokhoz 

kapcsolódó szempontok  értékelésével 

kapcsolatban, melyet projektenként, az 

előzetes értékelés és a folyamatos nyomon 

követés során kellene alkalmazni; 

értékelést kér a Bizottságtól arról, hogy 

milyenek az emberi jogi jogsértések 

kockázatai az uniós garancia keretében; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/9 

Módosítás  9 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0139/2018 

Marco Valli 

Az Európai Beruházási Bank 2016. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves 

jelentés 

2017/2190(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

85 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

85. elismeri annak fontosságát, hogy a 

helyi és regionális szereplők az Európai 

Unió egész területén tudomást szerezzenek 

a műszaki támogatás és a finanszírozás 

hozzáférhetőségéről; továbbá elismeri, 

hogy alapvető fontosságú, hogy a különféle 

érdekelt felek tisztában legyenek az EBB 

részvételével a projektfinanszírozásban, 

hiszen a polgároknak helyi szinten tudniuk 

kell, hogy így jogukban áll fellebbezni és 

panaszt benyújtani a panasztételi 

mechanizmust kezelő irodához és az 

európai ombudsmanhoz; megjegyzi, hogy a 

2016-ban 89 panaszt vettek 

nyilvántartásba, és ezek közül 84 minősült 

elfogadhatónak, szemben a 2015-ben 

beérkezett 56 panasszal; 

85. elismeri annak fontosságát, hogy a 

helyi és regionális szereplők az Európai 

Unió egész területén tudomást szerezzenek 

a műszaki támogatás és a finanszírozás 

hozzáférhetőségéről; továbbá elismeri, 

hogy alapvető fontosságú, hogy a különféle 

érdekelt felek tisztában legyenek az EBB 

részvételével a projektfinanszírozásban, 

hiszen a polgároknak helyi szinten tudniuk 

kell, hogy így jogukban áll fellebbezni és 

panaszt benyújtani a panasztételi 

mechanizmust kezelő irodához és az 

európai ombudsmanhoz; megjegyzi, hogy a 

2016-ban 89 panaszt vettek 

nyilvántartásba, és ezek közül 84 minősült 

elfogadhatónak, szemben a 2015-ben 

beérkezett 56 panasszal; sürgeti, hogy a 

bank tevékenységei által érintett polgárok 

és vállalkozások számára a visszajelzést 

lehetővé tevő alapvető funkciónak, a 

panaszkezelési mechanizmusnak, mely 

annak is kulcsfontosságú eszköze, hogy az 

EBB levonja a megfelelő tanulságokat a 

korábbi projektekből, és amelyet az EBB 

jelenleg vizsgál felül, ne csökkenjen sem a 

függetlensége, sem a kapacitása (amely 

véleményt az európai ombudsman is oszt); 

Or. en 



 

AM\1151863HU.docx  PE621.589v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 
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Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0139/2018 

Marco Valli 

Az Európai Beruházási Bank 2016. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves 

jelentés 

2017/2190(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

89 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

89. üdvözli az EBB igazgatótanácsi 

ülései jegyzőkönyveinek nyilvánosságra 

hozatalát, és azt javasolja az EBB-nek, 

hogy fontolja meg az Igazgatási Bizottság 

üléseiről szóló, nem bizalmas információk 

közzétételét is; megismétli kérését, hogy 

projektszinten rendszeresen tegyék közzé 

az EBB Európán kívüli tevékenységeinek 

zárójelentéseit, valamint az EBB 

projektjeinek a hárompilléres értékelési 

keretrendszer (3PA) és az eredménymérési 

keret (REM) szerinti értékelését; úgy véli, 

hogy a mutatókat tartalmazó 

eredménytábla nyilvánosságra hozásának 

gyakorlatát az EBB valamennyi projektjére 

ki kell terjeszteni, amint azt az ESBA 2.0 

előírja; 

89. üdvözli az EBB igazgatótanácsi 

ülései jegyzőkönyveinek nyilvánosságra 

hozatalát, és azt javasolja az EBB-nek, 

hogy fontolja meg az Igazgatási Bizottság 

üléseiről szóló, nem bizalmas információk 

közzétételét is; megismétli kérését, hogy 

projektszinten rendszeresen tegyék közzé 

az EBB Európán kívüli tevékenységeinek 

zárójelentéseit, valamint az EBB 

projektjeinek a hárompilléres értékelési 

keretrendszer (3PA) és az eredménymérési 

keret (REM) szerinti értékelését; úgy véli, 

hogy a mutatókat tartalmazó 

eredménytábla nyilvánosságra hozásának 

gyakorlatát az EBB valamennyi projektjére 

ki kell terjeszteni, amint azt az ESBA 2.0 

előírja; megjegyzi, hogy ez a 

nyilvánosságra hozatal jelentős áttörést 

eredményezne az EBB műveleteinek 

átláthatósága tekintetében; 

Or. en 
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Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0139/2018 

Marco Valli 

Az Európai Beruházási Bank 2016. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves 

jelentés 

2017/2190(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

93 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

93. hangsúlyozza, hogy meg kell 

erősíteni a szabványokat az adóügyi 

átláthatóság és a jó adóügyi kormányzás 

adózás területén, különösen az 

adóelkerülés elleni küzdelmet szolgáló 

intézkedések terén; tudomásul veszi, hogy 

2017 végén elfogadták az adóügyekben 

nem együttműködő joghatóságok uniós 

jegyzékét; felhívja az EBB-t, hogy a 

folyamatban lévő felülvizsgálat során 

erősítse meg a nem átlátható és nem 

együttműködő országokkal és területekkel 

szembeni politikáját, kialakítva egy 

szélesebb körű, felelősségteljes adózási 

politikát;  felszólítja az EBB-t, hogy a 

minimális jogi követelményeken túlmutató 

politika elfogadásával bizonyítsa a 

magasabb szintű adóügyi normák 

megvalósíthatóságát, hogy az EBB 

iránymutatást nyújtson az igazságos adózás 

területén; hangsúlyozza, hogy a közvetlen 

és közvetett hitelek nyújtását az 

országonkénti adózási és pénzügyi adatok 

közzétételétől, illetve a kedvezményezettek 

és a finanszírozási műveletekbe bevont 

pénzügyi közvetítők tekintetében a 

tényleges tulajdonosra vonatkozó adatok 

megosztásától kell függővé tenni, kivételek 

nélkül; 

93. hangsúlyozza, hogy meg kell 

erősíteni a szabványokat az adóügyi 

átláthatóság és a jó adóügyi kormányzás 

adózás területén, különösen az 

adóelkerülés elleni küzdelmet szolgáló 

intézkedések terén; tudomásul veszi, hogy 

2017 végén elfogadták az adóügyekben 

nem együttműködő joghatóságok uniós 

jegyzékét; felhívja az EBB-t, hogy a 

folyamatban lévő felülvizsgálat során 

erősítse meg a nem átlátható és nem 

együttműködő országokkal és területekkel 

szembeni politikáját, kialakítva egy 

szélesebb körű, felelősségteljes adózási 

politikát; felszólítja az EBB-t, hogy 

valamennyi ügyfelétől követelje meg az 

adatok országonkénti közzétételét, és 

minden ügyfél fokozott átvilágítását, 

különös tekintettel az adókikerülési 

gyakorlatokra és az agresszív 

adótervezésre; felszólítja az EBB-t, hogy a 

minimális jogi követelményeken túlmutató 

politika elfogadásával bizonyítsa a 

magasabb szintű adóügyi normák 

megvalósíthatóságát, hogy az EBB 

iránymutatást nyújtson az igazságos adózás 

területén; hangsúlyozza, hogy a közvetlen 

és közvetett hitelek nyújtását az 

országonkénti adózási és pénzügyi adatok 

közzétételétől, illetve a kedvezményezettek 
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és a finanszírozási műveletekbe bevont 

pénzügyi közvetítők tekintetében a 

tényleges tulajdonosra vonatkozó adatok 

megosztásától kell függővé tenni, kivételek 

nélkül; 

Or. en 

 

 


