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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. felhívja a tagállamokat, hogy sürgősen állapodjanak meg a tőkeemelésről, mind 
készpénzbefizetés, mind lehívható tőke formájában; örvendetesnek tartja, hogy az 
Európai Beruházási Bank (EBB) szerepet játszik a Covid19-világjárvány által előidézett 
válsághoz kapcsolódó gazdasági helyreállításban; ezzel összefüggésben expanzív 
beruházási megközelítést szorgalmaz a zöld és digitális innováció területén a méltányos 
és digitális átállás katalizálása érdekében, különös figyelmet fordítva a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k); felhívja az EBB-t, hogy hagyjon fel a meg nem térülő 
eszközök finanszírozásával; felhívja az EBB-t, hogy biztosítsa a beruházások 
addicionalitását, különösen hitelezési politikái révén és tőkeemelés keretében, 
megőrizve magas hitelképességi besorolását (AAA), és ezáltal előzze meg a kiszorítási 
hatásokat, különösen a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz tekintetében;

2. tudomásul veszi az EBB növekvő gazdasági szerepét, különösen a Covid19-
világjárvány okozta sokkból való gazdasági kilábalással összefüggésben, és üdvözli az 
EBB arra irányuló erőfeszítéseit, hogy egy közel 25 milliárd EUR összegű, erős 
Páneurópai Garanciaalap létrehozásával támogassa a világjárvány utáni gazdasági 
helyreállítást, akár 200 milliárd EUR-t mozgósítva a vállalkozások és különösen a kkv-
k támogatására; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az alaphoz csak 21 tagállam járult 
hozzá; kéri az alap gyors végrehajtását, szükségtelen késedelmek nélkül;  kiemeli, hogy 
a kkv-k központi szerepet töltenek be az európai gazdaság gerinceként, hiszen az összes 
vállalkozás csaknem 99%-át teszik ki és az összes munkahely mintegy háromnegyedét 
biztosítják, emellett pedig az innováció fő hajtóerői; rámutat arra, hogy a kkv-kat 
súlyosan érintette a Covid19-válság, és sokuk példátlan kihívásokkal néz szembe, 
különösen likviditási jellegűekkel; felhívja az EBB-t, hogy továbbra is növelje a kkv-
knak nyújtott támogatását, és nyújtson számukra tőketámogatást az InvestEU-rendelet 
alapján, amennyiben 2019 végén még nem voltak az állami támogatási szabályok 
értelmében vett nehéz helyzetben; kéri az EBB-t, hogy részesítse előnyben a hitelezést, 
ezzel ösztönözve a munkahelyek létrehozását és megtartását, valamint a valódi 
eredmények biztosítása érdekében kövesse nyomon és mérje a pénzeszközök hatásait 
valamennyi hitelezési politikája esetében, az InvestEU-t is beleértve;

3. örvendetesnek tartja, hogy az EBB fokozta az egészségügyi ágazatnak nyújtott 
támogatást, és hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a közegészségügyi rendszereket, 
és nem szabad hozzájárulni a privatizációjukhoz; üdvözli az EBB által a Covid19-
világjárvány elleni küzdelem terén támogatott beruházásokat – amelyek becsült összege 
jelenleg 770 millió EUR –, valamint a gyógykezelések és oltóanyagok fejlesztésének 
finanszírozásában való aktív közreműködését; hangsúlyozza azonban, hogy e téren 
rendkívül fontos az átláthatóság, és kéri az EBB-t, hogy – a vonatkozó jogi 
rendelkezések betartása mellett – tegye közzé a gyógyszeripari vállalatokkal már 
megkötött, illetve a közeljövőben megkötendő szerződéseit;

4. megjegyzi, hogy a Covid19-világjárvány világszerte rendkívüli mértékű negatív hatást 
gyakorolt a gyermekek oktatására és jóllétére: gyermekek milliói még mindig nem 
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férnek hozzá az oktatáshoz a kijárási korlátozások miatt, ezért a visszaesés veszélye 
fenyegeti őket, és ez akár egész életükre kihathat; üdvözli az EBB oktatási beruházásait, 
hiszen az oktatásba irányuló beruházás elősegíti a szegénység felszámolását, fokozza a 
gazdasági növekedést és javítja a nemek közötti egyenlőséget; kéri az EBB-t, hogy 
növelje az oktatásba irányuló beruházását, hogy világszerte segítsen enyhíteni a 
Covid19-válság oktatási rendszerekre gyakorolt súlyos hatásait;

5. emlékeztet arra, hogy az EBB által nyújtott finanszírozás földrajzi eloszlását 
kiegyensúlyozottabbá kell tenni, különösen mivel a Covid19-válság mélyítette az 
egyenlőtlenségeket az EU-ban; kéri az EBB-t, hogy foglalkozzon azokkal a 
rendszerszintű hiányosságokkal, amelyek megakadályozzák, hogy bizonyos régiók vagy 
országok maradéktalanul kihasználják az EBB által kínált finanszírozási lehetőségeket, 
többek között azáltal, hogy fokozza a hitelezési tevékenységeinek bővítésére irányuló 
erőfeszítéseit oly módon, hogy technikai segítségnyújtást biztosít és tanácsadási 
támogatást nyújt különösen azokban a régiókban, amelyek alacsony beruházási 
kapacitással rendelkeznek, és amelyek a világjárvány által előidézett válság során az 
állam finanszírozási képességének hiánya miatt nem élhettek jelentős mértékben az 
állami támogatási szabályoktól való eltéréssel, valamint azáltal, hogy tanácsokat nyújt a 
projektek kidolgozásához azzal a céllal, hogy előmozdítsa az inkluzív növekedést és a 
gazdasági, társadalmi és területi konvergenciát és kohéziót, továbbá figyelembe vegye 
az EBB által nyújtott finanszírozás keresletvezérelt jellegét; úgy véli, hogy a kohéziós 
hitelezésre vonatkozó jelenlegi – az összes új művelet 30%-ának megfelelő – éves 
célérték jó ugródeszkaként szolgálhat a beruházási tevékenységek bővítéséhez, amelyek 
így gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz vezetnek, és segítenek csökkenteni a 
tagállamok közötti gazdasági fejlettségi szakadékot;

6. megismétli, hogy az EBB csoport valamennyi pénzmozgásának teljesen összhangban 
kell lennie a nettó nulla kibocsátás legkésőbb 2050-ig történő elérésének célkitűzésével 
és az Unió 2030-ra kitűzött új éghajlat-politikai célkitűzésével; emlékeztet arra, hogy 
nagyléptékű változás csak akkor érhető el, ha az ipart is figyelembe veszik, biztosítják a 
szükséges ösztönzőket az innovatív éghajlati megoldásokhoz, és – amennyiben az 
társadalmilag igazságos – ezzel egyidejűleg támogatják az átállást és a társadalmi-
gazdasági fejlődést; üdvözli a 2021 és 2025 közötti időszakra szóló, 2020. november 
11-i klímabank-ütemterv elfogadását, amely újólag megerősíti az EBB arra irányuló 
hosszú távú elkötelezettségét, hogy valamennyi műveletét összehangolja a Párizsi 
Megállapodás célkitűzéseivel, és különösen örvendetesnek tartja, hogy abba 
belefoglalták a szén-dioxidra vonatkozó árnyékárképzési mechanizmust; hangsúlyozza 
azonban, hogy az ütemterv rendelkezései önmagukban még nem elegendőek ahhoz, 
hogy az EBB igazodjon a Párizsi Megállapodás célkitűzéseihez; emlékeztet arra, hogy 
az EBB úgy határozott, hogy engedélyezi, hogy a Párizsi Megállapodással nem 
összehangolt, 2020 novembere előtt már folyamatban lévő projekteket csak 2022 végéig 
hagyják jóvá; felhívja azonban az EBB-t, hogy a folyamatban lévő értékelési eljárások 
során törekedjen a Párizsi Megállapodásnak való maximális megfelelésre; üdvözli az 
EBB arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy irányító szerveinek naprakész 
tájékoztatása céljából éves jelentéseket készít a klímabank-ütemterv végrehajtása terén 
elért eredményekről; úgy véli, hogy az eredményjelentéseket időben közzé kell tenni, és 
azoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük; kéri, hogy az EBB csoport valamennyi 
pénzügyi közvetítője és vállalati ügyfele a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2025 
végére rendelkezzen dekarbonizációs tervvel, az EBB pedig nyújtson ehhez segítséget; 
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óva inti az EBB-t attól, hogy a klímabank-ütemterv Unión belüli és kívüli végrehajtását 
illetően esetleg kettős mércét alkalmazzon, és arra kéri az EBB-t, hogy az általa nyújtott 
összes hitel vonatkozásában ugyanolyan szintű éghajlat-politikai törekvéseket 
fogalmazzon meg1; várakozással tekint a klímabank-ütemtervhez kapcsolódó 
végrehajtási dokumentum elé, amely megerősíti az EBB törekvéseit; hangsúlyozza, 
hogy az ilyen új követelmények nem befolyásolhatják hátrányosan a kkv-k 
finanszírozáshoz való hozzáférését;

7. elvárja az EBB csoporttól, hogy új műveleteit annak érdekében használja fel, hogy 
támogassa a vegyi anyagokra vonatkozó uniós fenntarthatósági stratégia céljait, mivel 
ezek a műveletek előmozdítanák a biztonságos és fenntartható tervezésű vegyi 
anyagokkal, anyagokkal és termékekkel kapcsolatos innovációt, a toxikus anyagoktól 
mentes anyagcikluson alapuló körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervet és a 
közeljövőben elfogadandó, a vízre, a levegőre és a talajra vonatkozó szennyezőanyag-
mentességi cselekvési tervet;

8. örvendetesnek tartja, hogy az EBB támogatja a megújuló energiaforrások, köztük a 
geotermikus energia fejlesztését és terjesztését; kéri azonban, hogy tartózkodjon az 
olyan projektek támogatásától, amelyek esetében fokozottan fennáll a veszélye annak, 
hogy kárt okoznak a környezetben és a magas fokú biológiai sokféleséget mutató 
területekben, továbbá kéri, hogy jobban gondoskodjon az általa támogatott projektekkel 
kapcsolatos információk közzétételéről és azok átvilágításáról;

9. ösztönzi az EBB-t, hogy műveletei révén segítse elő az európai zöld megállapodásban, 
„a termelőtől a fogyasztóig” stratégiájában és a 2030-ig tartó időszakra szóló 
biodiverzitási stratégiában foglalt célok végrehajtását; kéri az EBB-t és a tagállamokat, 
hogy kövessék az elővigyázatosság elvét, alkalmazzák a szükséges biztosítékokat és 
támogassák azokat a műveleteket, amelyek biztosítják a fenntartható mezőgazdaságra 
való áttérést és azt, hogy a természeti erőforrásokkal a bolygónk tűrőképességének 
határain belül gazdálkodjunk;

10. elismeri a Természetitőke-finanszírozási Eszköz végrehajtása során felmerült 
kihívásokat és elért eredményeket; kéri az EBB-t, hogy a helyi projektek kezdeti 
növekedésének támogatása és a jövedelemtermelés elősegítése érdekében vegye 
fontolóra, hogy a Természetitőke-finanszírozási Eszköz keretében támogatási 
komponenst is biztosítson; úgy véli, hogy a Természetitőke-finanszírozási Eszköz 
értékelését be kell építeni az EBB azzal kapcsolatos átfogó értékelésébe, hogy miként 
lehet támogatni az EU-ban az ökoszisztéma és a biológiai sokféleség helyreállítását;

11. elvárja az EBB-től, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 11. és 191. 
cikkének eleget téve alkalmazza az elővigyázatosság elvét, és függessze fel a 
kifizetéseket, illetve – ha ez a finanszírozás tekintetében megállapított jogi hatáskörén 
belül lehetséges – szükség esetén vonja meg a finanszírozást, amennyiben az éghajlatot 
és/vagy a környezetet és/vagy a helyi közösségeket érintő negatív hatásokra utaló 
bizonyíték vagy ilyen hatások súlyos kockázata merül fel; abban az esetben, ha a helyi 
hatóságokat az illetékes bíróság és/vagy ügyészség a vonatkozó jogszabályok esetleges 
megsértéséről értesíti vagy azok ezzel kapcsolatban jogi eljárást indítanak, kéri a 
finanszírozás felfüggesztését az EBB jogi hatáskörén belül legalább addig, amíg a 

1 Az EBB csoport 2021 és 2025 közötti időszakra szóló klímabank-ütemterve, 2020. november, 4.61. pont
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nemzeti szintű vizsgálatok és bírósági eljárások le nem zárulnak; elvárja, hogy az 
emberi jogi átvilágítási kötelezettséget minden projektbe építsék be, és kéri az EBB-t, 
hogy azonnal tegyen határozott lépéseket, ha többek között emberi jogi és 
környezetvédelmi aktivisták vagy visszaélést bejelentő személyek részéről arra utaló 
konkrét bizonyíték kerül a birtokába, hogy például valamely ügyfél vagy tényleges 
tulajdonos emberi jogi jogvédők vagy környezetvédők elleni megtorló intézkedésekben 
vett részt, és vonja vissza a finanszírozást, amennyiben ez bebizonyosodik;  emlékeztet 
arra, hogy a Bizottság arra kérte az EBB-t, hogy több információt osszon meg az olyan 
szerződéses feltételek tényleges alkalmazásáról, amelyek lehetővé teszik az EBB 
számára a finanszírozás megszüntetését vagy visszavonását, és elvárja, hogy a 
Parlament teljes körű hozzáféréssel rendelkezzen majd ezekhez az információkhoz; 
szorgalmazza az alapos nyomon követést, amely teljes mértékben figyelembe veszi az 
érintett résztvevők és érdekelt felek által kifejezett aggályokat, különösen az emberi 
jogok és a jogállamiság megsértésével kapcsolatban; kéri az EBB-t, hogy végezzen 
projektszintű emberi jogi hatásvizsgálatokat, és folyamatosan kísérje figyelemmel a 
projektek helyszíni végrehajtását a visszaélések, a tisztességtelen kisajátítás, illetve a 
helyi lakossággal szembeni erőszak megelőzése érdekében; e tekintetben felhívja az 
EBB-t, hogy aktívan működjön együtt a helyi közösségekkel, és biztosítsa, hogy a 
panasztételi mechanizmusok ismertek legyenek a nyilvánosság számára és könnyen 
hozzáférhetők legyenek, még a távoli vagy marginalizált közösségek számára is; 
emlékeztet arra, hogy az őslakos népek esetében továbbra is teljeskörűen alkalmazni 
kell a szabad, előzetes és tájékoztatáson alapuló beleegyezés elvét, és felszólít ennek 
teljes körű és átlátható alkalmazására;

12. kéri, hogy az EBB felülvizsgált közlekedési hitelezési politikáját az érdekelt felek és 
különösen a Parlament bevonásával dolgozzák ki és teljes mértékben hangolják össze a 
Párizsi Megállapodás célkitűzéseivel és az uniós éghajlat-politikai célokkal, valamint 
vegyék figyelembe a fenntartható finanszírozással foglalkozó technikai szakértői 
csoport ajánlásait2, teljes mértékben alkalmazzák a „ne árts” elvet, és egészítsék ki a 
közelmúltban elfogadott klímabank-ütemtervet; kéri, hogy ne nyújtsanak olyan új 
hiteleket, amelyek akadályozzák a közlekedés dekarbonizációját vagy a fenntarthatóbb 
és megfizethetőbb, nulla szén-dioxid-kibocsátású mobilitásra való átállást, és üdvözli az 
EBB azon kötelezettségvállalását, hogy nem finanszírozza a meglévő repülőtéri 
kapacitások bővítését és a fosszilis tüzelőanyagok szállítására és tárolására szolgáló 
kikötői infrastruktúrát; úgy véli, hogy több finanszírozást kell nyújtani az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású közlekedés, különösen a kerékpározás és a tömegközlekedés 
fejlesztésére és korszerűsítésére, többek között a fenntartható várostervezési projektek 
keretében, a rossz szolgáltatási lefedettségű közösségek és települések igényeinek 
kielégítése céljából;

13. üdvözli az EBB környezetvédelmi és szociális normáinak felülvizsgálatát, és széles 
körű, inkluzív nyilvános konzultációra szólít fel; elismeri, hogy az EBB rendszeresen 
beszámol a gazdasági, társadalmi és környezeti hatásokról, valamint előzetes és 
utólagos értékeléseket készít a környezeti és társadalmi hatások átvilágításáról; elvárja, 
hogy valamennyi projekt tartalmazzon átfogóbb nemi és emberi jogi dimenziót, 
átvilágítási kötelezettségeket, valamint a környezetszennyezés hatékony megelőzését és 

2 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-
sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
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a biológiai sokféleség védelmét; üdvözli az EBB nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
stratégiájának végrehajtása terén elért eredményeket, és naprakész tájékoztatást kér a 
végrehajtás jelenlegi állásáról; érdeklődéssel várja a közeljövőben elfogadandó, 2021–
2024 közötti időszakra szóló, a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó II. cselekvési 
terv ambiciózus szövegét; üdvözli, hogy a nemek egyensúlya terén javult az EBB-n 
belüli sokszínűség, mivel a vezető tisztviselői és igazgatói pozíciót betöltő nők aránya 
2019-ben 33%-ra, illetve 30%-ra nőtt; üdvözli az EBB által 2021-re kitűzött célt, hogy e 
pozíciókban tovább nőjön a nők részaránya; kéri az EBB-t, hogy szervezetén belül 
továbbra is mozdítsa elő a sokszínűség és a befogadás minden formáját és tűzzön ki 
ambiciózus célokat; javasolja, hogy az EBB merítsen az Egyesült Királyság 
fejlesztésfinanszírozási intézménye, a CDC csoport példájából, amely rendelkezik egy, 
a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiával és eszköztárral; kéri az EBB-t, 
hogy nemek szerinti bontásban gyűjtsön adatokat annak érdekében, hogy értékelje és 
kezelje a hitelezés terén megfigyelhető, nemek közötti egyenlőtlenségeket; sürgeti az 
EBB-t, hogy a értékelje a projektek nemi vonatkozású helyszíni hatásait és végezzen 
nemi szempontú hatásvizsgálatot, és e célból lépjen kapcsolatba független szakértőkkel; 
javasolja, hogy a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése állandó pontként 
szerepeljen az EBB igazgatóságának napirendjén; kéri az EBB-t, hogy több emberi 
erőforrást különítsen el az emberi jogok és a nemek közötti egyenlőség céljára annak 
érdekében, hogy teljes mértékben végrehajthassa környezetvédelmi és szociális normáit 
és a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiáját;

14. várakozással tekint az EBB átláthatósági politikájának küszöbön álló, 2021-es 
felülvizsgálata elé; úgy véli, hogy abban biztosítani kell, hogy az EBB összes irányító 
szerve üléseinek tartalmát időben és rendszeresen közzétegyék; kéri különösen, hogy 
biztosítsanak nagyobb átláthatóságot az Igazgatási Bizottság üléseit és azok 
eredményeit illetően, az igazgatótanács üléseinek jegyzőkönyveit közvetlenül az ülések 
után tegyék közzé, és mellékeljenek olyan információkat, amelyek jobban tükrözik az 
ezeken az üléseken folytatott vitákat, összhangban az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 
1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel3; kiemeli továbbá az EIB 
igazgatási bizottságának jóváhagyásához kötött közvetlen hitelekkel kapcsolatos 
információk közzétételének fontosságát, többek között az egyes projektek tekintetében 
közzé kellene tenni a Bizottság és a projekt helye szerinti tagállam véleményét, 
valamint a projektre vonatkozó hárompilléres értékelést, az eredménymérési adatlapokat 
és/vagy adott esetben az Európai Stratégiai Beruházási Alap eredménytábláját, az 
üvegházhatású gázok szénlábnyomának értékelésével és az általános környezetvédelmi 
és társadalmi értékelési űrlappal együtt; elvárja, hogy az EBB javítsa az átláthatóságot 
és az információkhoz való hozzáférést a szerződéskötési és az alvállalkozói rendszer, a 
belső vizsgálatok eredményei, valamint a tevékenységek és programok kiválasztása, 
nyomon követése és értékelése tekintetében; felhívja az EBB-t, hogy proaktívan tegye 
közzé az ellenőrzési jelentéseket és a projektgazdák jelentéseit, az üzleti szempontból 
érzékeny információk nyilvánosságra hozatala nélkül;

15. megjegyzi, hogy az EBB még mindig nem fejezte be csalás elleni politikájának 
felülvizsgálatát, és sürgeti az EBB-t, hogy haladéktalanul fogadja el a frissített politikát; 
kéri, hogy az EBB-t vonják a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy 

3 HL L 145., 2001.5.31., 43. o.
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terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2015. 
május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv4 hatálya alá; kéri, hogy 
az EBB bármilyen projekt jóváhagyása előtt tegye közzé az „Ismerd az ügyfeledet” 
eljárás eredményeit; úgy véli, hogy az EBB-nek biztosítania kell a pénzügyi 
közvetítőinek legmagasabb szintű feddhetetlenségét, továbbá a hiteleire ugyanazoknak 
az átláthatósági követelményeknek kell vonatkozniuk, mint más hiteltípusokra; e 
tekintetben új, ambiciózus előírásokat szorgalmaz a pénzügyi közvetítők kapcsán, 
amelyekhez szigorú adózási, átláthatósági, környezetvédelmi és szociális előírásokon 
alapuló konkrét referenciaértékek kapcsolódnak; felhívja az EBB-t, hogy követelje meg 
ügyfeleitől az adózási és számviteli adatok közzétételére vonatkozó uniós jogszabályok 
alkalmazását, és ellenőrizze ennek megtörténtét; kéri az EBB-t, hogy rendszeresen tegye 
közzé a közvetítői pénzügyi műveletek végső kedvezményezettjeinek rendelkezésére 
bocsátott pénzeszközökkel kapcsolatos jegyzéket azon projektek esetében, amelyek 
jelentős hatást gyakorolnak a környezetre, beleértve az arra vonatkozó információkat is, 
hogy a projektek esetében végeztek-e környezeti hatásvizsgálatot és a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv5 rendelkezéseinek megfelelő megfelelő vizsgálatot; felhívja 
az EBB-t, hogy tegyen közzé részletesebb összesített információkat hiteleiről ország, 
ágazat és pénzügyi eszköz szerinti bontásban; kéri az EBB-t, hogy módosítsa „Az EBB 
környezeti kérdésekre vonatkozó mintaszerződését” és ennek megfelelően a pénzügyi 
közvetítőkkel kötött szerződéseket is annak érdekében, hogy azok egyértelmű 
követelményeket tartalmazzanak azzal kapcsolatban, hogy a pénzügyi közvetítőknek 
közzététel céljából milyen környezeti információkat kell gyűjteniük és továbbítaniuk az 
EBB részére; kéri az EBB-t, hogy hagyjon fel az átláthatóság, a csalás, a korrupció, a 
szervezett bűnözés, a pénzmosás, az emberi jogok megsértése vagy a környezetvédelem 
terén negatív előzményeket felmutató pénzügyi közvetítőkkel való együttműködéssel; 
hangsúlyozza, hogy az ilyen új követelmények nem befolyásolhatják hátrányosan a kkv-
k finanszírozáshoz való hozzáférését; hangsúlyozza a független ellenőrzések fontosságát 
a pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó előírások alkalmazása terén meglévő 
esetleges hiányosságok feltárása szempontjából, és különösen nagyobb átláthatóságot 
szorgalmaz azt illetően, hogy az EBB tegye nyilvánossá az említett hiányosságok 
kezelése céljából hozott valamennyi határozatot; kéri, hogy az Európai Számvevőszék 
kapjon mindenre kiterjedő ellenőrzési hatáskört; azon a véleményen van, hogy az 
Európai Ügyészségnek (EPPO) a jövőben rendelkeznie kell azzal a megbízatással, hogy 
az Európai Ügyészségben is tagsággal rendelkező uniós tagállamokban az EBB 
pénzeszközei kapcsán elkövetett büntetendő cselekmények vonatkozásában 
büntetőeljárást indítson;

16. kiemeli, hogy 2019-ben az EBB hiteleinek 12,5%-a Unión kívüli projektekhez 
kapcsolódott, és az összes uniós intézmény által nyújtott hivatalos fejlesztési támogatás 
mintegy egyharmadát tette ki; emlékeztet a Bizottság kijelentésére, miszerint az EBB-
nek a külső hitelezési megbízatása keretében végzett műveleteit jobban össze kellene 
hangolnia az uniós szakpolitikákkal6;

4 HL L 141., 2015.6.5., 73. o.
5 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
6 Az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai 
Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló, 2014. április 16-i 466/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
határozat értékelésének összefoglalása (SWD(2019)0333), 2019. szeptember 13.
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17. nagyobb elszámoltathatóságot kér az uniós intézmények, különösen a Parlament 
irányában, mivel az átláthatóság a demokrácia egyik sarokköve; úgy véli, hogy az 
Európai Parlament képviselői számára lehetővé kell tenni, hogy írásbeli választ igénylő 
kérdéseket nyújtsanak be az EBB-hez, amint az már az Európai Központi Bank esetében 
is történik; elismeri az európai ombudsman által végzett vizsgálatok hozzáadott értékért, 
amelyek hatékonyabb és átláthatóbb igazgatást eredményezhetnek; e tekintetben arra 
kéri az EBB-t, hogy időben hajtsa végre az európai ombudsman ajánlásait; emlékeztet 
arra, hogy az EBB pénzeszközei közpénzek, és azokra mindenkor vonatkoznia kell a 
nyilvánosság általi ellenőrzésnek és az elszámoltathatóságnak; sajnálatosnak tartja, 
hogy az EBB hiteleinek felhasználása terén nem biztosított az átláthatóság, ahogy azt az 
európai ombudsman is hangsúlyozta a 2019. november 28-i határozatában, amelyben 
megállapítja, hogy „céljukat illetően a közpénzekkel való súlyos visszaélésre és az 
egyik vezető európai vállalat általi megtévesztésre került sor”7; kéri az EBB-t, hogy a 
hasonló esetek jövőbeli elkerülése érdekében végezzen szigorúbb ellenőrzéseket és 
átvilágítást, és különösen hozza nyilvánosságra a közpénzekkel való súlyos visszaélések 
eseteivel kapcsolatos összes lényeges információt;

18. megjegyzi, hogy a kkv-k és a közepes tőkeértékű vállalatok finanszírozási eszközökhöz 
való hozzáférésének hiánya, különösen az innováció terén, továbbra is azt jelenti, hogy 
a piac strukturális szempontból nem működik megfelelően; kéri az EBB-t, hogy fokozza 
a pénzügyi közvetítőkkel és a nemzeti fejlesztési bankokkal folytatott együttműködést 
annak érdekében, hogy a kkv-k és a közepes tőkeértékű vállalatok széles körét elérjék; 
kéri az EBB-t, hogy azokat a projekteket részesítse előnyben, amelyek fenntartható 
munkahelyeket teremtenek és csökkentik az egyenlőtlenségeket, valamint biztosítsa az 
ahhoz szükséges növekedési tőkét, hogy a kkv-k bővíteni tudják tevékenységüket;

19. megjegyzi, hogy az EBB kulcsszerepet fog játszani a Covid19-világjárvány után Európa 
helyreállításában; kéri az EBB-t, hogy készüljön fel arra, hogy a méltányos 
éghajlatvédelmi és digitális átállással, a kkv-kkal, a kohézióval és a helyreállítással 
kapcsolatos beruházások terén fontos tanácsadói szerepet fog betölteni; kéri az EBB-t, 
hogy maximalizálja a beruházási szinteket annak érdekében, hogy mérsékelje a 
világjárvány hosszú távú kedvezőtlen hatásait.

7 A Volkswagen részére nyújtott kölcsönre vonatkozó dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés Európai 
Beruházási Bank általi megtagadására vonatkozó, 805/2018/MIG. sz. ügyben hozott, 2019. november 28-i 
határozat
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