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Módosítás 1
Angelika Winzig

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a tagállamokat, hogy 
sürgősen állapodjanak meg a 
tőkeemelésről, mind készpénzbefizetés, 
mind lehívható tőke formájában; 
szorgalmazza a kockázatvállalást a zöld és 
digitális innováció területén, amelynek 
célja katalizálni a méltányos és digitális 
átállást és véget vetni a meg nem térülő 
eszközök finanszírozásának;

1. felhívja a tagállamokat, hogy 
sürgősen állapodjanak meg a 
tőkeemelésről, mind készpénzbefizetés, 
mind lehívható tőke formájában; kéri az 
EBB-t, hogy biztosítsa a szükséges 
növekedési tőkét, hogy a kkv-k bővíteni 
tudják műveleteiket; kiemeli a 
digitalizáció jelentőségét, valamint 
szorgalmazza a kockázatvállalást a zöld és 
digitális innováció területén, amelynek 
célja katalizálni a méltányos és digitális 
átállást és véget vetni a meg nem térülő 
eszközök finanszírozásának; hangsúlyozza 
azonban, hogy a zöld beruházásoknak 
életképesnek kell lenniük, továbbá az 
EBB-nek magas hitelképességi besorolást 
(AAA) kell fenntartania; megjegyzi, hogy 
az éghajlati probléma nem oldható meg az 
ipar támogatása nélkül, és nagy léptékű 
változás csak akkor érhető el, ha bevonják 
az ipart is, és biztosítják az innovatív 
éghajlatvédelmi megoldásokhoz szükséges 
ösztönzőket;

Or. en

Módosítás 2
David Cormand
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a tagállamokat, hogy 1. felhívja a tagállamokat, hogy 
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sürgősen állapodjanak meg a 
tőkeemelésről, mind készpénzbefizetés, 
mind lehívható tőke formájában; 
szorgalmazza a kockázatvállalást a zöld és 
digitális innováció területén, amelynek 
célja katalizálni a méltányos és digitális 
átállást és véget vetni a meg nem térülő 
eszközök finanszírozásának;

sürgősen állapodjanak meg a 
tőkeemelésről, mind készpénzbefizetés, 
mind lehívható tőke formájában; 
örvendetesnek tartja, hogy az EBB 
szerepet játszik a Covid19-világjárvány 
által előidézett válsághoz kapcsolódó 
gazdasági helyreállításban; ezzel 
összefüggésben nagyobb kockázatvállalást 
vár a zöld és digitális innováció területén, 
amelynek célja katalizálni a méltányos és 
digitális átállást; elvárja, hogy az EBB 
haladéktalanul vessen véget a meg nem 
térülő eszközök finanszírozásának; 
elismerve ugyanakkor a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz lehetséges 
kiszorítási hatását, arra kéri az EBB-t, 
hogy biztosítsa a beruházások 
addicionalitását;

Or. en

Módosítás 3
Eero Heinäluoma

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a tagállamokat, hogy 
sürgősen állapodjanak meg a 
tőkeemelésről, mind készpénzbefizetés, 
mind lehívható tőke formájában; 
szorgalmazza a kockázatvállalást a zöld és 
digitális innováció területén, amelynek 
célja katalizálni a méltányos és digitális 
átállást és véget vetni a meg nem térülő 
eszközök finanszírozásának;

1. tudomásul veszi, hogy az EBB 
egyre nagyobb gazdasági szerepet tölt be, 
többek között a koronavírus-világjárvány 
által előidézett válságot követő gazdasági 
helyreállítással összefüggésben is; úgy 
véli, hogy az EBB tevékenységeinek és 
hitelezési politikájának további 
értékelésére lehet szükség az EBB által 
nyújtott finanszírozás addicionalitásának 
biztosítása érdekében; felhívja a 
tagállamokat, hogy ezen értékelést 
követően sürgősen állapodjanak meg a 
tőkeemelésről, mind készpénzbefizetés, 
mind lehívható tőke formájában; 
szorgalmazza a kockázatvállalást a zöld és 
digitális innováció területén, amelynek 
célja katalizálni a méltányos és digitális 
átállást és véget vetni a meg nem térülő 
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eszközök finanszírozásának;

Or. en

Módosítás 4
Anna Bonfrisco

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a tagállamokat, hogy 
sürgősen állapodjanak meg a 
tőkeemelésről, mind készpénzbefizetés, 
mind lehívható tőke formájában; 
szorgalmazza a kockázatvállalást a zöld és 
digitális innováció területén, amelynek 
célja katalizálni a méltányos és digitális 
átállást és véget vetni a meg nem térülő 
eszközök finanszírozásának;

1. felhívja a tagállamokat, hogy 
sürgősen állapodjanak meg a 
tőkeemelésről, mind készpénzbefizetés, 
mind lehívható tőke formájában; 
szorgalmazza a kockázatvállalást a zöld és 
digitális innováció területén, amelynek 
célja katalizálni a méltányos és digitális 
átállást és véget vetni a meg nem térülő 
eszközök finanszírozásának; ezenkívül kéri 
az Európai Beruházási Bankot (EBB), 
hogy a Covid19-válság által leginkább 
érintett régiókban fokozza a 
munkanélküliség elleni küzdelemhez 
nyújtott támogatását, továbbá támogassa a 
vidéki térségek és a nemzeti egészségügyi 
rendszerek digitalizációjához kapcsolódó 
közigazgatási projekteket;

Or. en

Módosítás 5
Vlad Gheorghe

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a tagállamokat, hogy 
sürgősen állapodjanak meg a 
tőkeemelésről, mind készpénzbefizetés, 
mind lehívható tőke formájában; 
szorgalmazza a kockázatvállalást a zöld és 

1. felhívja a tagállamokat, hogy 
sürgősen állapodjanak meg a 
tőkeemelésről, mind készpénzbefizetés, 
mind lehívható tőke formájában; 
szorgalmazza a kockázatvállalást a zöld és 
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digitális innováció területén, amelynek 
célja katalizálni a méltányos és digitális 
átállást és véget vetni a meg nem térülő 
eszközök finanszírozásának;

digitális innováció területén, amelynek 
célja katalizálni a méltányos és digitális 
átállást és véget vetni a meg nem térülő 
eszközök finanszírozásának; hangsúlyozza, 
hogy prioritást kell élvezniük a 
kifejezetten a Covid19-világjárvány által 
előidézett válság utáni gazdasági és 
társadalmi helyreállításra irányuló 
projekteknek; 

Or. en

Módosítás 6
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a tagállamokat, hogy 
sürgősen állapodjanak meg a 
tőkeemelésről, mind készpénzbefizetés, 
mind lehívható tőke formájában; 
szorgalmazza a kockázatvállalást a zöld és 
digitális innováció területén, amelynek 
célja katalizálni a méltányos és digitális 
átállást és véget vetni a meg nem térülő 
eszközök finanszírozásának;

1. felhívja a tagállamokat, hogy – 
amennyiben a körülmények indokolják – 
állapodjanak meg a tőkeemelésről, mind 
készpénzbefizetés, mind lehívható tőke 
formájában; Szorgalmazza,, hogy a zöld és 
digitális innováció területére fordítsanak 
különös figyelmet;

Or. fr

Módosítás 7
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a tagállamokat, hogy 
sürgősen állapodjanak meg a 
tőkeemelésről, mind készpénzbefizetés, 
mind lehívható tőke formájában; 
szorgalmazza a kockázatvállalást a zöld és 

1. felhívja a tagállamokat, hogy 
sürgősen állapodjanak meg a 
tőkeemelésről, mind készpénzbefizetés, 
mind lehívható tőke formájában; a zöld és 
digitális innováció területén átfogó 
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digitális innováció területén, amelynek 
célja katalizálni a méltányos és digitális 
átállást és véget vetni a meg nem térülő 
eszközök finanszírozásának;

beruházási megközelítést szorgalmaz, 
amelynek célja katalizálni a méltányos és 
digitális átállást és megelőzni a meg nem 
térülő eszközök finanszírozását;

Or. en

Módosítás 8
Nicolae Ştefănuță

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy 
kiegyensúlyozottabbá kell tenni az EBB 
általi finanszírozás földrajzi eloszlását; 
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;

Or. en
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Módosítás 9
Luis Garicano, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kéri az Európai Beruházási Bank 
Csoportot, hogy fokozza a világjárványt 
követő gazdasági helyreállítás 
támogatására irányuló erőfeszítéseit; 
aggodalmát fejezi ki a 25 milliárd EUR-s 
Páneurópai Garanciaalap csekély 
mértékű felértékelődése miatt, amit a 
csoport kockázati profiljának tud be; ezért 
azt javasolja, hogy az EBB irányítást 
biztosító részesedésének gyengítése 
érdekében a Bizottság és a magánszektor 
hajtson végre tőkeinjekciót az Európai 
Beruházási Alapba, ennélfogva lehetővé 
téve az Alap számára, hogy a 
kockázatvállalási hajlandóság fokozása 
révén támogassa az európai gazdaságot; 
kiemeli, hogy ez a javaslat lehetővé tenné 
az Alap számára, hogy többet ruházzon be 
az értékcsökkenést elszenvedett 
eszközökbe, például a pénzügyi 
garanciákkal kapcsolatos korábbi 
tapasztalataira támaszkodva, valamint 
eszközvédelmi programként működve a 
világjárvány sújtotta vállalatok esetében;

Or. en

Módosítás 10
David Cormand
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. örvendetesnek tartja, hogy az EBB 
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fokozta az egészségügyi ágazatnak 
nyújtott támogatást, és hangsúlyozza, 
hogy meg kell erősítenie a 
közegészségügyi rendszereket, és nem 
szabad hozzájárulnia a 
privatizációjukhoz; üdvözli az EBB által a 
Covid19-világjárvány elleni küzdelem 
terén előmozdított – a becslések szerint 
jelenleg 770 millió EUR-ra rúgó – 
beruházásokat, valamint a gyógykezelések 
és oltóanyagok kifejlesztésének 
finanszírozásában való aktív 
közreműködését; hangsúlyozza azonban, 
hogy e téren rendkívül fontos az 
átláthatóság biztosítása, és kéri az EBB-t, 
hogy teljes körűen tegye közzé a 
gyógyszeripari vállalatokkal már 
megkötött, illetve a közeljövőben 
megkötendő szerződéseket;

Or. en

Módosítás 11
Bogdan Rzońca

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli az EBB Covid19-válságra 
adott válaszát és a finanszírozás gyors, 
további bürokrácia nélküli elindítására 
irányuló erőfeszítéseit; elismeri, hogy ez 
különösen fontos a kkv-k finanszírozása 
szempontjából; nagyra értékeli, hogy az 
EBB technikai segítségnyújtást biztosít a 
projektek előkészítéséhez és 
végrehajtásához, valamint a nemzeti vagy 
regionális partnerek, például az irányító 
hatóságok, a nemzeti fejlesztési bankok 
vagy a városok kapacitásának 
javításához; azt is örvendetesnek tartja, 
hogy az EBB fokozta az egészségügyi 
ágazatnak nyújtott támogatását;

Or. en
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Módosítás 12
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a Covid19-
válság tovább mélyítette az EU-n, illetve 
az uniós tagállamokon és régiókon belüli 
egyenlőtlenségeket; kéri az EBB-t, hogy 
fokozza minden régió méltányos, inkluzív 
és fenntartható területfejlesztésére 
irányuló erőfeszítéseit, ily módon járulva 
hozzá a társadalmi, gazdasági és területi 
konvergenciához és kohézióhoz;

Or. en

Módosítás 13
Angelika Winzig

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. örvendetesnek tartja, hogy az EBB 
a Covid19-válságra válaszul létrehozott 
egy közel 25 milliárd EUR értékű 
Páneurópai Garanciaalapot azzal a céllal, 
hogy a válság során bürokráciától mentes 
módon akár 200 milliárd EUR-t 
mozgósítson a vállalatok és különösen a 
kkv-k támogatására;

Or. en

Módosítás 14
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, 
Nils Torvalds
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli az EBB csoportnak a 
Covid19-válságra adott válaszában 
tükröződő, az általános gazdasági 
helyreállításra, a munkahelyteremtésre, a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő kkv-k 
támogatására, valamint az egészségügyi 
ágazatot és a kutatást érintő 
beruházásokra irányuló törekvéseit;

Or. en

Módosítás 15
Bogdan Rzońca

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. emlékeztet annak fontosságára, 
hogy az EBB magas hitelképességi 
besorolást (AAA) tartson fenn annak 
érdekében, hogy a tőkepiacokon 
biztosítani tudja a legkedvezőbb pénzügyi 
feltételeket, amelyeket aztán az ügyfelei 
számára is biztosíthat;

Or. en

Módosítás 16
David Cormand
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. megismétli, hogy az Európai 
Beruházási Bank (EBB) valamennyi 
pénzmozgásának összhangban kell lennie a 
nettó nulla kibocsátás legkésőbb 2050-ig 
történő elérésének célkitűzésével és az 
Unió 2030-ra kitűzött új éghajlat-politikai 
célkitűzésével; várakozással tekint a 2021 
és 2025 közötti időszakra szóló ambiciózus 
klímabank-ütemterv 2020-ban történő 
elfogadása elé, amely részletes stratégiai 
és operatív keretet fog tartalmazni 
mérföldkövekkel és 2025-re legalább 
100 EUR/tonna szén-dioxid-
árnyékárfolyam alkalmazásával; kéri, 
hogy 2021 végére valamennyi pénzügyi 
közvetítő és vállalati ügyfél rendelkezzen 
dekarbonizációs tervvel;

2. megismétli, hogy az Európai 
Beruházási Bank (EBB) valamennyi 
pénzmozgásának összhangban kell lennie a 
nettó nulla kibocsátás legkésőbb 2050-ig 
történő elérésének célkitűzésével és az 
Unió 2030-ra kitűzött új éghajlat-politikai 
célkitűzésével; üdvözli, hogy 2020. 
november 13-án elfogadták a 2021 és 
2025 közötti időszakra szóló klímabank-
ütemtervet, és különösen örvendetesnek 
tartja, hogy belefoglalták a szén-dioxidra 
vonatkozó árnyékárképzési 
mechanizmust; hangsúlyozza azonban, 
hogy az ütemterv rendelkezései 
önmagukban nem elegendőek ahhoz, 
hogy a az EBB összhangba kerüljön a 
Párizsi Megállapodás célkitűzéseivel; kéri 
az EBB-t, hogy rövidítse le az átmeneti 
időszakot, hogy a Párizsi 
Megállapodásnak meg nem felelő 
projekteket csak 2021 végéig lehessen 
jóváhagyni; kéri, hogy 2021 végére az 
EBB csoport valamennyi pénzügyi 
közvetítője és vállalati ügyfele 
rendelkezzen dekarbonizációs tervvel; 
holisztikusabb vállalati szintű 
szerepvállalást és a vállalatok uniós 
éghajlat-politikai célértékeknek való 
megfelelését illetően további 
követelményeket vár; óva inti az EBB-t 
attól, hogy az 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 meg1a; az EBB törekvéseinek 
megerősítése miatt várakozással tekint a 
klímabank-ütemtervhez kapcsolódó 
végrehajtási dokumentum elé;
_________________
1a Az EBB csoport 2021 és 2025 közötti 
időszakra szóló klímabank-ütemterve, 
2020. november, 4.61. pont.

Or. en
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Módosítás 17
Hélène Laporte, Valentino Grant, Anna Bonfrisco

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megismétli, hogy az Európai 
Beruházási Bank (EBB) valamennyi 
pénzmozgásának összhangban kell lennie 
a nettó nulla kibocsátás legkésőbb 2050-ig 
történő elérésének célkitűzésével és az 
Unió 2030-ra kitűzött új éghajlat-politikai 
célkitűzésével; várakozással tekint a 2021 
és 2025 közötti időszakra szóló ambiciózus 
klímabank-ütemterv 2020-ban történő 
elfogadása elé, amely részletes stratégiai 
és operatív keretet fog tartalmazni 
mérföldkövekkel és 2025-re legalább 
100 EUR/tonna szén-dioxid-
árnyékárfolyam alkalmazásával; kéri, 
hogy 2021 végére valamennyi pénzügyi 
közvetítő és vállalati ügyfél rendelkezzen 
dekarbonizációs tervvel;

2. kéri, hogy 2021 végére valamennyi 
pénzügyi közvetítő és vállalati ügyfél 
rendelkezzen dekarbonizációs tervvel;

Or. fr

Módosítás 18
Angelika Winzig

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megismétli, hogy az Európai 
Beruházási Bank (EBB) valamennyi 
pénzmozgásának összhangban kell lennie a 
nettó nulla kibocsátás legkésőbb 2050-ig 
történő elérésének célkitűzésével és az 
Unió 2030-ra kitűzött új éghajlat-politikai 
célkitűzésével; várakozással tekint a 2021 
és 2025 közötti időszakra szóló ambiciózus 
klímabank-ütemterv 2020-ban történő 

2. megismétli, hogy az Európai 
Beruházási Bank (EBB) valamennyi 
pénzmozgásának összhangban kell lennie a 
nettó nulla kibocsátás legkésőbb 2050-ig 
történő elérésének célkitűzésével és az 
Unió 2030-ra kitűzött új éghajlat-politikai 
célkitűzésével; üdvözli a 2021 és 2025 
közötti időszakra szóló ambiciózus 
klímabank-ütemterv elfogadását, 



PE662.077v01-00 14/54 AM\1220508HU.docx

HU

elfogadása elé, amely részletes stratégiai 
és operatív keretet fog tartalmazni 
mérföldkövekkel és 2025-re legalább 
100 EUR/tonna szén-dioxid-
árnyékárfolyam alkalmazásával; kéri, 
hogy 2021 végére valamennyi pénzügyi 
közvetítő és vállalati ügyfél rendelkezzen 
dekarbonizációs tervvel;

amelynek köszönhetően az EBB lesz az 
első olyan multilaterális fejlesztési bank, 
amelyet 2020 végéig összhangba hoznak a 
Párizsi Megállapodással, és amely 
meghatározza, hogy miként fogja az EBB 
csoport összehangolni valamennyi 
tevékenységét a Párizsi Megállapodás 
céljaival és elveivel, valamint a 
karbonsemlegesség 2050-ig való elérésére 
irányuló uniós céllal; kéri, hogy vizsgálja 
meg az azzal kapcsolatos lehetőségeket, 
hogy 2025 végére valamennyi pénzügyi 
közvetítő és vállalati ügyfél rendelkezzen 
dekarbonizációs tervvel1a, hangsúlyozza, 
hogy az ilyen új követelmények nem 
akadályozhatják a kkv-k finanszírozási 
eszközökhöz való hozzáférését;
_________________
1a Annak érdekében, hogy továbbra is 
biztosított legyen az összhang az EBB-ről 
szóló korábbi európai parlamenti 
jelentéssel (2019/2126(INI)), az időpontot 
2025-re kell módosítani.

Or. en

Módosítás 19
Eero Heinäluoma

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megismétli, hogy az Európai 
Beruházási Bank (EBB) valamennyi 
pénzmozgásának összhangban kell lennie a 
nettó nulla kibocsátás legkésőbb 2050-ig 
történő elérésének célkitűzésével és az 
Unió 2030-ra kitűzött új éghajlat-politikai 
célkitűzésével; várakozással tekint a 2021 
és 2025 közötti időszakra szóló ambiciózus 
klímabank-ütemterv 2020-ban történő 
elfogadása elé, amely részletes stratégiai 
és operatív keretet fog tartalmazni 
mérföldkövekkel és 2025-re legalább 

2. megismétli, hogy az Európai 
Beruházási Bank (EBB) valamennyi 
pénzmozgásának összhangban kell lennie a 
nettó nulla kibocsátás legkésőbb 2050-ig 
történő elérésének célkitűzésével és az 
Unió 2030-ra kitűzött új éghajlat-politikai 
célkitűzésével; üdvözli a 2021 és 2025 
közötti időszakra szóló ambiciózus 
klímabank-ütemterv elfogadását, amely 
annak biztosítására helyezi a hangsúlyt, 
hogy az átállás zöld és társadalmilag 
igazságos legyen, amelynek célja, hogy az 
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100 EUR/tonna szén-dioxid-
árnyékárfolyam alkalmazásával; kéri, hogy 
2021 végére valamennyi pénzügyi 
közvetítő és vállalati ügyfél rendelkezzen 
dekarbonizációs tervvel;

EBB olyan projektekbe fektessen be, 
amelyek egyidejűleg támogatják az 
átállást és fokozzák a társadalmi-
gazdasági fejlődést, és amely részletes 
stratégiai és operatív keretet fog 
tartalmazni mérföldkövekkel és 2025-re 
legalább 100 EUR/tonna szén-dioxid-
árnyékárfolyam alkalmazásával; kéri, hogy 
2025 végére valamennyi pénzügyi 
közvetítő és vállalati ügyfél rendelkezzen 
dekarbonizációs tervvel;

Or. en

Módosítás 20
Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megismétli, hogy az Európai 
Beruházási Bank (EBB) valamennyi 
pénzmozgásának összhangban kell lennie a 
nettó nulla kibocsátás legkésőbb 2050-ig 
történő elérésének célkitűzésével és az 
Unió 2030-ra kitűzött új éghajlat-politikai 
célkitűzésével; várakozással tekint a 2021 
és 2025 közötti időszakra szóló ambiciózus 
klímabank-ütemterv 2020-ban történő 
elfogadása elé, amely részletes stratégiai 
és operatív keretet fog tartalmazni 
mérföldkövekkel és 2025-re legalább 
100 EUR/tonna szén-dioxid-
árnyékárfolyam alkalmazásával; kéri, 
hogy 2021 végére valamennyi pénzügyi 
közvetítő és vállalati ügyfél rendelkezzen 
dekarbonizációs tervvel;

2. megismétli, hogy az Európai 
Beruházási Bank (EBB) 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; üdvözli a 2021 és 
2025 közötti időszakra szóló klímabank-
ütemterv elfogadását, amely ismét 
megerősíti az EBB arra irányuló hosszú 
távú elkötelezettségét, hogy valamennyi 
műveletét összehangolja a Párizsi 
Megállapodás célkitűzéseivel, és amely 
stratégiai és operatív keretet tartalmaz 
mérföldkövekkel és 2020-ra 
80 EUR/tonna, 2030-ra 250 EUR/tonna, 
majd 2050-re 800 EUR/tonna javasolt 
szén-dioxid-árnyékárfolyammal; kéri az 
EBB-t, hogy írja elő, hogy lehető 
leghamarabb, de legkésőbb 2025 végére 
valamennyi pénzügyi közvetítő és vállalati 
ügyfél rendelkezzen dekarbonizációs 
tervvel;

Or. en
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Módosítás 21
Bogdan Rzońca

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megismétli, hogy az Európai 
Beruházási Bank (EBB) valamennyi 
pénzmozgásának összhangban kell lennie a 
nettó nulla kibocsátás legkésőbb 2050-ig 
történő elérésének célkitűzésével és az 
Unió 2030-ra kitűzött új éghajlat-politikai 
célkitűzésével; várakozással tekint a 2021 
és 2025 közötti időszakra szóló ambiciózus 
klímabank-ütemterv 2020-ban történő 
elfogadása elé, amely részletes stratégiai 
és operatív keretet fog tartalmazni 
mérföldkövekkel és 2025-re legalább 
100 EUR/tonna szén-dioxid-
árnyékárfolyam alkalmazásával; kéri, 
hogy 2021 végére valamennyi pénzügyi 
közvetítő és vállalati ügyfél rendelkezzen 
dekarbonizációs tervvel;

2. megismétli, hogy az Európai 
Beruházási Bank (EBB) valamennyi 
pénzmozgásának összhangban kell lennie a 
nettó nulla kibocsátás legkésőbb 2050-ig 
történő elérésének célkitűzésével és az 
Unió 2030-ra kitűzött új éghajlat-politikai 
célkitűzésével; üdvözli a 2021 és 2025 
közötti időszakra szóló ambiciózus 
klímabank-ütemterv elfogadását, amely 
részletes stratégiai és operatív keretet és 
mérföldköveket tartalmaz;

Or. en

Módosítás 22
Anna Bonfrisco

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megismétli, hogy az Európai 
Beruházási Bank (EBB) valamennyi 
pénzmozgásának összhangban kell lennie a 
nettó nulla kibocsátás legkésőbb 2050-ig 
történő elérésének célkitűzésével és az 
Unió 2030-ra kitűzött új éghajlat-politikai 
célkitűzésével; várakozással tekint a 2021 
és 2025 közötti időszakra szóló ambiciózus 
klímabank-ütemterv 2020-ban történő 

2. megismétli, hogy az Európai 
Beruházási Bank (EBB) valamennyi 
pénzmozgásának összhangban kell lennie a 
nettó nulla kibocsátás legkésőbb 2050-ig 
történő elérésének célkitűzésével és az 
Unió 2030-ra kitűzött új éghajlat-politikai 
célkitűzésével; üdvözli a 2021 és 2025 
közötti időszakra szóló ambiciózus 
klímabank-ütemterv 2020-ban történő 
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elfogadása elé, amely részletes stratégiai 
és operatív keretet fog tartalmazni 
mérföldkövekkel és 2025-re legalább 
100 EUR/tonna szén-dioxid-
árnyékárfolyam alkalmazásával; kéri, 
hogy 2021 végére valamennyi pénzügyi 
közvetítő és vállalati ügyfél rendelkezzen 
dekarbonizációs tervvel;

elfogadását, kéri, hogy 2021 végére 
valamennyi pénzügyi közvetítő és vállalati 
ügyfél rendelkezzen dekarbonizációs 
tervvel;

Or. en

Módosítás 23
Vlad Gheorghe

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megismétli, hogy az Európai 
Beruházási Bank (EBB) valamennyi 
pénzmozgásának összhangban kell lennie a 
nettó nulla kibocsátás legkésőbb 2050-ig 
történő elérésének célkitűzésével és az 
Unió 2030-ra kitűzött új éghajlat-politikai 
célkitűzésével; várakozással tekint a 2021 
és 2025 közötti időszakra szóló ambiciózus 
klímabank-ütemterv 2020-ban történő 
elfogadása elé, amely részletes stratégiai és 
operatív keretet fog tartalmazni 
mérföldkövekkel és 2025-re legalább 
100 EUR/tonna szén-dioxid-
árnyékárfolyam alkalmazásával; kéri, hogy 
2021 végére valamennyi pénzügyi 
közvetítő és vállalati ügyfél rendelkezzen 
dekarbonizációs tervvel;

2. megismétli, hogy az Európai 
Beruházási Bank (EBB) valamennyi 
pénzmozgásának összhangban kell lennie a 
nettó nulla kibocsátás legkésőbb 2050-ig 
történő elérésének célkitűzésével és az 
Unió 2030-ra kitűzött új éghajlat-politikai 
célkitűzésével; várakozással tekint a 2021 
és 2025 közötti időszakra szóló ambiciózus 
klímabank-ütemterv 2020-ban történő 
elfogadása elé, amely részletes stratégiai és 
operatív keretet fog tartalmazni 
mérföldkövekkel és 2025-re legalább 
100 EUR/tonna szén-dioxid-
árnyékárfolyam alkalmazásával; kéri az 
EBB-t, hogy a Tanácsadó Platformon 
keresztül nyújtson technikai és szakértői 
segítségnyújtást annak érdekében, hogy a 
pénzügyi közvetítők és a vállalati ügyfelek 
2021 végére dekarbonizációs tervvel 
rendelkezhessenek;

Or. en

Módosítás 24
David Cormand
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. örvendetesnek tartja, hogy az EBB 
a klímabank-ütemtervben kötelezettséget 
vállalt arra, hogy nagy hangsúlyt fektet a 
fenntartható állattenyésztés és tejágazat 
támogatására, és kiváltképp foglalkozni 
fog az állatjóléttel; javasolja, hogy az EBB 
tartózkodjon az olyan beruházásoktól, 
amelyek az ipari gazdálkodás 
állattenyésztés terén való terjeszkedését 
ösztönözhetik, és amelyek közvetlenül 
vagy közvetve erdőirtáshoz és 
talajromláshoz vezetnek; kéri az EBB-t, 
hogy kifejezetten zárja ki az olyan 
gyakorlatok finanszírozását, mint a 
tojóketrecek használata és a nagy 
állománysűrűség, a sertések 
farokkurtítása és rutinszerű 
ivartalanítása, valamint a prémesállat-
tenyésztés;

Or. en

Módosítás 25
Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. 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; ezenkívül 
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az olyan – jelenleg értékelés alatt álló – 
projektek elutasítását szorgalmazza, 
amelyek esetében kérdéses, hogy 
megfelelnek-e a Párizsi 
Megállapodásnak;

Or. en

Módosítás 26
Anna Bonfrisco

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri az EBB-t, hogy sürgősen 
kezdjen tárgyalásokat a Bizottsággal és a 
tagállamokkal arról, hogy miként lehetne 
kihasználni technikai és pénzügyi 
ismereteit a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz és Next 
Generation EU eszköz gyors végrehajtása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 27
Hélène Laporte

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. ellenzi a jelenlegi helyzetet, 
amelyben a finanszírozások körülbelül 
10 %-ára az EU-n kívül kerül sor, nem 
átlátható módon, különösen afrikai 
fejlesztési bankok részvételével;

Or. fr
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Módosítás 28
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, 
Nils Torvalds

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. elvárja az EBB csoporttól, hogy új 
műveletei keretében támogassa a vegyi 
anyagokra vonatkozó uniós 
fenntarthatósági stratégia céljait azáltal, 
hogy előmozdítja 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, vízre, 
levegőre és talajra vonatkozó 
szennyezőanyag-mentességi cselekvési 
tervet;

Or. en

Módosítás 29
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, 
Nils Torvalds

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. 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 
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közzétételéről és azok átvilágításáról;

Or. en

Módosítás 30
Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. ösztönzi az EBB-t, hogy 
műveleteinél 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 a 
természeti erőforrásokkal a bolygónk 
tűrőképességének határaira tekintettel 
való gazdálkodást;

Or. en

Módosítás 31
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Véleménytervezet
2 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2e. 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, 
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hogy az eszköz keretében támogatási 
komponenst is biztosítson; úgy véli, hogy 
az 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;

Or. en

Módosítás 32
David Cormand
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elvárja az EBB-től, hogy tegyen 
eleget az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 191. cikkének, és függessze fel a 
kifizetéseket, illetve szükség esetén vonja 
meg a finanszírozást, amennyiben negatív 
hatásokra utaló bizonyíték vagy ilyen 
hatások súlyos kockázata merül fel; elvárja 
az EBB-től, hogy végezzen alapos nyomon 
követést, amely teljes mértékben 
figyelembe veszi az érintett résztvevők és 
érdekelt felek által kifejezett aggályokat, 
különösen az emberi jogi jogsértésekkel 
kapcsolatban;

3. elvárja az EBB-től, hogy az 
elővigyázatosság elvének alkalmazásával 
tegyen eleget az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 191. 
cikkének, és függessze fel a kifizetéseket, 
illetve 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 hatóságok a vonatkozó 
jogszabályok esetleges megsértéséről 
küldtek értesítést, a finanszírozás 
felfüggesztését szorgalmazza legalább 
addig, amíg le nem zárulnak a nemzeti 
szintű vizsgálatok és bírósági eljárások; 
elvárja, hogy minden projekt esetében 
bevezessék az emberi jogokkal kapcsolatos 
kellő gondosságra vonatkozó 
kötelezettséget annak érdekében, hogy 
megelőzzék a visszaéléseket, a 
tisztességtelen kisajátításokat, illetve a 
helyi lakossággal szembeni erőszakot, és 
kéri az EBB-t, hogy azonnal tegyen 
határozott lépéseket, amint például emberi 
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jogi és környezetvédelmi aktivisták vagy 
visszaélést bejelentő személyek arról 
tájékoztatják, hogy valamely ügyfél vagy 
tényleges tulajdonos emberi jogi jogvédők 
vagy környezetvédők elleni megtorló 
intézkedésekben vett részt, és vonja vissza 
a finanszírozást, ha részvétele 
bebizonyosodik; emlékeztet arra, hogy a 
Bizottság arra kérte az EBB-t, hogy több 
információt osszon meg az olyan 
szerződéses feltételek hatékony 
alkalmazásáról, amelyek lehetővé teszik az 
EBB számára a finanszírozás 
megszüntetését vagy visszavonását1a, és 
elvárja, hogy az Európai Parlament teljes 
hozzáféréssel rendelkezzen majd ezekhez 
az információkhoz; elvárja az EBB-től, 
hogy végezzen alapos nyomon követést, 
amely teljes mértékben figyelembe veszi az 
érintett résztvevők és érdekelt felek által 
kifejezett aggályokat, különösen az emberi 
jogi jogsértésekkel kapcsolatban; kéri az 
EBB-t, hogy azonnal tegyen határozott 
lépéseket, amint arról tájékoztatják, hogy 
valamely ügyfél vagy tényleges tulajdonos 
emberi jogi jogvédők vagy környezetvédők 
elleni megtorló intézkedésekben vett részt;
_________________
1a 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) 333 final), 
2019. szeptember 13.

Or. en

Módosítás 33
Bogdan Rzońca

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. elvárja az EBB-től, hogy tegyen 
eleget az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 191. cikkének, és függessze fel a 
kifizetéseket, illetve szükség esetén vonja 
meg a finanszírozást, amennyiben negatív 
hatásokra utaló bizonyíték vagy ilyen 
hatások súlyos kockázata merül fel; elvárja 
az EBB-től, hogy végezzen alapos nyomon 
követést, amely teljes mértékben 
figyelembe veszi az érintett résztvevők és 
érdekelt felek által kifejezett aggályokat, 
különösen az emberi jogi jogsértésekkel 
kapcsolatban;

3. elvárja az EBB-től, hogy tegyen 
eleget az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 191. cikkének, és – az EBB 
pénzügyi szerződéseinek vonatkozó jogi 
rendelkezéseit tiszteletben tartva – 
függessze fel a kifizetéseket, illetve 
szükség esetén vonja meg a finanszírozást, 
amennyiben negatív hatásokra utaló 
bizonyíték vagy ilyen hatások súlyos 
kockázata merül fel; elvárja az EBB-től, 
hogy végezzen alapos nyomon követést, 
amely teljes mértékben figyelembe veszi az 
érintett résztvevők és érdekelt felek által 
kifejezett aggályokat, különösen az emberi 
jogi jogsértésekkel kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 34
Hélène Laporte

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elvárja az EBB-től, hogy tegyen 
eleget az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 191. cikkének, és függessze fel a 
kifizetéseket, illetve szükség esetén vonja 
meg a finanszírozást, amennyiben negatív 
hatásokra utaló bizonyíték vagy ilyen 
hatások súlyos kockázata merül fel; elvárja 
az EBB-től, hogy végezzen alapos nyomon 
követést, amely teljes mértékben 
figyelembe veszi az érintett résztvevők és 
érdekelt felek által kifejezett aggályokat, 
különösen az emberi jogi jogsértésekkel 
kapcsolatban;

3. elvárja az EBB-től, hogy tegyen 
eleget az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 191. cikkének, és függessze fel a 
kifizetéseket, illetve szükség esetén vonja 
meg a finanszírozást, amennyiben negatív 
hatásokra utaló bizonyíték vagy ilyen 
hatások súlyos kockázata merül fel; elvárja 
az EBB-től, hogy végezzen alapos nyomon 
követést, amely teljes mértékben 
figyelembe veszi az érintett résztvevők és 
érdekelt felek által kifejezett aggályokat;

Or. fr

Módosítás 35
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Mircea-Gheorghe Hava

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elvárja az EBB-től, hogy tegyen 
eleget az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 191. cikkének, és függessze fel a 
kifizetéseket, illetve szükség esetén vonja 
meg a finanszírozást, amennyiben negatív 
hatásokra utaló bizonyíték vagy ilyen 
hatások súlyos kockázata merül fel; elvárja 
az EBB-től, hogy végezzen alapos nyomon 
követést, amely teljes mértékben 
figyelembe veszi az érintett résztvevők és 
érdekelt felek által kifejezett aggályokat, 
különösen az emberi jogi jogsértésekkel 
kapcsolatban;

3. elvárja az EBB-től, hogy tegyen 
eleget az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 191. cikkének, és függessze fel a 
kifizetéseket, illetve szükség esetén vonja 
meg a finanszírozást, amennyiben negatív 
hatásokra utaló bizonyíték vagy ilyen 
hatások súlyos kockázata merül fel; elvárja 
az EBB-től, hogy végezzen alapos nyomon 
követést, amely teljes mértékben 
figyelembe veszi az érintett résztvevők és 
érdekelt felek által kifejezett aggályokat, 
különösen az emberi jogi jogsértésekkel és 
a jogállamiság megsértésével 
kapcsolatban;

Or. ro

Módosítás 36
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, 
Nils Torvalds

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elvárja az EBB-től, hogy tegyen 
eleget az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 191. cikkének, és függessze fel a 
kifizetéseket, illetve szükség esetén vonja 
meg a finanszírozást, amennyiben negatív 
hatásokra utaló bizonyíték vagy ilyen 
hatások súlyos kockázata merül fel; elvárja 
az EBB-től, hogy végezzen alapos nyomon 
követést, amely teljes mértékben 
figyelembe veszi az érintett résztvevők és 
érdekelt felek által kifejezett aggályokat, 
különösen az emberi jogi jogsértésekkel 
kapcsolatban;

3. elvárja az EBB-től, hogy tegyen 
eleget az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 11. és 191. cikkének, és 
függessze fel a kifizetéseket, illetve 
szükség esetén vonja meg a finanszírozást, 
amennyiben negatív hatásokra utaló 
bizonyíték vagy ilyen hatások súlyos 
kockázata merül fel; elvárja az EBB-től, 
hogy végezzen alapos nyomon követést, 
amely teljes mértékben figyelembe veszi az 
érintett résztvevők és érdekelt felek által 
kifejezett aggályokat, különösen az emberi 
jogi jogsértésekkel kapcsolatban;
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Or. en

Módosítás 37
Angelika Winzig

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elvárja az EBB-től, hogy tegyen 
eleget az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 191. cikkének, és függessze fel a 
kifizetéseket, illetve szükség esetén vonja 
meg a finanszírozást, amennyiben negatív 
hatásokra utaló bizonyíték vagy ilyen 
hatások súlyos kockázata merül fel; elvárja 
az EBB-től, hogy végezzen alapos nyomon 
követést, amely teljes mértékben 
figyelembe veszi az érintett résztvevők és 
érdekelt felek által kifejezett aggályokat, 
különösen az emberi jogi jogsértésekkel 
kapcsolatban;

3. elvárja az EBB-től, hogy tegyen 
eleget az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 191. cikkének, és – ha a 
finanszírozás tekintetében megállapított 
jogi hatáskörén belül lehetséges – 
függessze fel a kifizetéseket, illetve 
szükség esetén vonja meg a finanszírozást, 
amennyiben negatív hatásokra utaló 
bizonyíték vagy ilyen hatások súlyos 
kockázata merül fel; elvárja az EBB-től, 
hogy a környezetvédelmi és szociális 
keretében rögzítettek szerint kötelezze el 
magát az emberi jogok védelme mellett;

Or. en

Módosítás 38
David Cormand
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. elvárja az EBB-től, hogy 
projektszinten végezzen emberi jogi 
hatásvizsgálatokat, valamint a helyszínen 
folyamatosan kövesse nyomon a projektek 
végrehajtását; e tekintetben arra kéri az 
EBB-t, hogy aktívan működjön együtt a 
helyi közösségekkel, és ennek megfelelően 
tájékoztassa őket jogaikról, különös 



AM\1220508HU.docx 27/54 PE662.077v01-00

HU

hangsúlyt helyezve a szabad, előzetes és 
tájékoztatáson alapuló hozzájárulás 
alkalmazására, ideértve a panaszkezelési 
mechanizmushoz való hozzáférésüket is;

Or. en

Módosítás 39
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kiemeli, hogy a kkv-k központi 
szerepet töltenek be, tekintve, hogy ők 
képezik az európai gazdaság gerincét, 
hiszen az összes vállalkozás csaknem 
99%-át teszik ki és az összes munkahely 
közel háromnegyedét biztosítják, és 
emellett az innováció fő hajtóerői; 
rámutat, hogy a kkv-kat súlyosan érintette 
a Covid19-válság; kéri az EBB-t, hogy 
még inkább fokozza a kkv-knak nyújtott 
támogatását;

Or. en

Módosítás 40
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. elvárja, hogy a klímabank-
ütemterv és az EBB felülvizsgált 
közlekedésfinanszírozási politikája ne 
csökkenjen az uniós taxonómia szintje 
alá; kéri, hogy ne nyújtsanak olyan új 
hiteleket, amelyek akadályozzák a 
közlekedés dekarbonizációját, és 

törölve
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különösen ne ítéljenek meg új 
finanszírozást repülőterek bővítésére, a 
közúti kapacitás növelésére, az európai 
kikötők és a kapcsolódó infrastruktúrára 
bővítésére, valamint cseppfolyósított 
földgáz szállítására;

Or. fr

Módosítás 41
David Cormand
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. elvárja, hogy a klímabank-
ütemterv és az EBB felülvizsgált 
közlekedésfinanszírozási politikája ne 
csökkenjen az uniós taxonómia szintje 
alá; kéri, hogy ne nyújtsanak olyan új 
hiteleket, amelyek akadályozzák a 
közlekedés dekarbonizációját, és 
különösen ne ítéljenek meg új 
finanszírozást repülőterek bővítésére, a 
közúti kapacitás növelésére, az európai 
kikötők és a kapcsolódó infrastruktúrára 
bővítésére, valamint cseppfolyósított 
földgáz szállítására;

4. elvárja, hogy az EBB felülvizsgált 
közlekedésfinanszírozási politikáját teljes 
mértékben összehangolják a Párizsi 
Megállapodás célkitűzéseivel, és az 
kiegészítse a közelmúltban elfogadott 
klímabank-ütemtervet; kéri, hogy ne 
nyújtsanak olyan új hiteleket, amelyek 
akadályozzák a közlekedés 
dekarbonizációját, és különösen ne 
ítéljenek meg új finanszírozást repülőterek 
bővítésére, a közúti kapacitás növelésére, 
az európai kikötők és a kapcsolódó 
infrastruktúrára bővítésére, valamint 
cseppfolyósított földgáz szállítására; 
kijelenti, hogy az EBB nem 
finanszírozhatja különleges gazdasági 
övezetek bővítését és létrehozását; úgy 
véli, hogy több finanszírozásban kell 
részesülnie az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású közlekedésnek, különösen a 
kerékpározásnak és a 
tömegközlekedésnek, kiváltképp a rossz 
ellátottságú közösségek és helységek 
ellátásának biztosítása érdekében;

Or. en
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Módosítás 42
Erik Bergkvist

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. elvárja, hogy a klímabank-ütemterv 
és az EBB felülvizsgált 
közlekedésfinanszírozási politikája ne 
csökkenjen az uniós taxonómia szintje alá; 
kéri, hogy ne nyújtsanak olyan új hiteleket, 
amelyek akadályozzák a közlekedés 
dekarbonizációját, és különösen ne 
ítéljenek meg új finanszírozást 
repülőterek bővítésére, a közúti kapacitás 
növelésére, az európai kikötők és a 
kapcsolódó infrastruktúrára bővítésére, 
valamint cseppfolyósított földgáz 
szállítására;

4. elvárja, hogy a klímabank-ütemterv 
és az EBB felülvizsgált 
közlekedésfinanszírozási politikája ne 
csökkenjen az uniós taxonómia szintje alá; 
kéri, hogy ne nyújtsanak olyan új hiteleket, 
amelyek akadályozzák a közlekedés 
dekarbonizációját;

Or. en

Módosítás 43
Bogdan Rzońca

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. elvárja, hogy a klímabank-ütemterv 
és az EBB felülvizsgált 
közlekedésfinanszírozási politikája ne 
csökkenjen az uniós taxonómia szintje alá; 
kéri, hogy ne nyújtsanak olyan új 
hiteleket, amelyek akadályozzák a 
közlekedés dekarbonizációját, és 
különösen ne ítéljenek meg új 
finanszírozást repülőterek bővítésére, a 
közúti kapacitás növelésére, az európai 
kikötők és a kapcsolódó infrastruktúrára 
bővítésére, valamint cseppfolyósított 
földgáz szállítására;

4. elvárja, hogy a klímabank-ütemterv 
és az EBB felülvizsgált 
közlekedésfinanszírozási politikája 
összhangban álljon az uniós 
előírásokkal; kéri az EBB-t, hogy vegye 
figyelembe a Bizottság fenntartható és 
intelligens mobilitási stratégiáját és az 
egyéb vonatkozó uniós közlekedéspolitikai 
terveket;

Or. en
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Módosítás 44
Mircea-Gheorghe Hava

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. elvárja, hogy a klímabank-ütemterv 
és az EBB felülvizsgált 
közlekedésfinanszírozási politikája ne 
csökkenjen az uniós taxonómia szintje alá; 
kéri, hogy ne nyújtsanak olyan új hiteleket, 
amelyek akadályozzák a közlekedés 
dekarbonizációját, és különösen ne 
ítéljenek meg új finanszírozást repülőterek 
bővítésére, a közúti kapacitás növelésére, 
az európai kikötők és a kapcsolódó 
infrastruktúrára bővítésére, valamint 
cseppfolyósított földgáz szállítására;

4. elvárja, hogy a klímabank-ütemterv 
és az EBB felülvizsgált 
közlekedésfinanszírozási politikája ne 
csökkenjen az uniós taxonómia szintje alá; 
kéri, hogy ne nyújtsanak olyan új hiteleket, 
amelyek akadályozzák a közlekedés 
dekarbonizációját, és különösen 
csökkentsék a repülőterek bővítéséhez, a 
közúti kapacitás növeléséhez, az európai 
kikötők és a kapcsolódó infrastruktúra 
bővítéséhez, valamint a cseppfolyósított 
földgáz szállításához nyújtott 
finanszírozás mértékét, és emellett 
igazítsák ki az ilyen típusú beruházásokra 
vonatkozó dekarbonizációs 
követelményeket;

Or. ro

Módosítás 45
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, 
Nils Torvalds

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. elvárja, hogy a klímabank-ütemterv 
és az EBB felülvizsgált 
közlekedésfinanszírozási politikája ne 
csökkenjen az uniós taxonómia szintje alá; 
kéri, hogy ne nyújtsanak olyan új hiteleket, 
amelyek akadályozzák a közlekedés 
dekarbonizációját, és különösen ne 
ítéljenek meg új finanszírozást 
repülőterek bővítésére, a közúti kapacitás 

4. úgy véli, hogy a klímabank-
ütemterv és az EBB felülvizsgált 
közlekedésfinanszírozási politikája nem 
csökkenhet a fenntartható 
finanszírozással foglalkozó uniós 
technikai szakértői csoport ajánlásainak1a 
szintje alá, és azoknak eleget kell tenniük 
a „ne árts” elvnek; kéri, hogy ne 
nyújtsanak olyan új hiteleket, amelyek 



AM\1220508HU.docx 31/54 PE662.077v01-00

HU

növelésére, az európai kikötők és a 
kapcsolódó infrastruktúrára bővítésére, 
valamint cseppfolyósított földgáz 
szállítására;

akadályozzák a közlekedés 
dekarbonizációját vagy a fenntartható, 
megfizethető és a karbonsemleges 
mobilitásra való átállást; kiemeli, hogy 
biztosítani kell, hogy az EBB mobilitás 
terén végzett tevékenységei 
maradéktalanul összhangban álljanak az 
uniós éghajlat-politikai célokkal;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200309-sustainable-
finance-teg-final-report-
taxonomy_en.pdf.

Or. en

Módosítás 46
Anna Bonfrisco

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. elvárja, hogy a klímabank-ütemterv 
és az EBB felülvizsgált 
közlekedésfinanszírozási politikája ne 
csökkenjen az uniós taxonómia szintje alá; 
kéri, hogy ne nyújtsanak olyan új hiteleket, 
amelyek akadályozzák a közlekedés 
dekarbonizációját, és különösen ne 
ítéljenek meg új finanszírozást repülőterek 
bővítésére, a közúti kapacitás növelésére, 
az európai kikötők és a kapcsolódó 
infrastruktúrára bővítésére, valamint 
cseppfolyósított földgáz szállítására;

4. elvárja, hogy a klímabank-ütemterv 
és az EBB felülvizsgált 
közlekedésfinanszírozási politikája ne 
csökkenjen az uniós taxonómia szintje alá; 
kéri, hogy ne nyújtsanak olyan új hiteleket, 
amelyek akadályozzák a közlekedés 
dekarbonizációját, és különösen ne 
ítéljenek meg új finanszírozást reptéri 
infrastruktúra bővítésére, valamint 
cseppfolyósított földgáz szállítására;

Or. en

Módosítás 47
Angelika Winzig
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. elvárja, hogy a klímabank-ütemterv 
és az EBB felülvizsgált 
közlekedésfinanszírozási politikája ne 
csökkenjen az uniós taxonómia szintje alá; 
kéri, hogy ne nyújtsanak olyan új 
hiteleket, amelyek akadályozzák a 
közlekedés dekarbonizációját, és 
különösen ne ítéljenek meg új 
finanszírozást repülőterek bővítésére, a 
közúti kapacitás növelésére, az európai 
kikötők és a kapcsolódó infrastruktúrára 
bővítésére, valamint cseppfolyósított 
földgáz szállítására;

4. elvárja, hogy a klímabank-ütemterv 
és az EBB felülvizsgált 
közlekedésfinanszírozási politikája 
összhangban álljon az uniós taxonómia 
szintjével; elvárja, hogy az EBB a 
közlekedéssel kapcsolatos tevékenységét 
összehangolja a klímabank-ütemtervvel és 
egyúttal a Bizottság által az új európai 
zöld megállapodásra válaszul a 
közeljövőben kidolgozandó, fenntartható 
és intelligens mobilitási stratégiával, 
valamint az uniós közlekedéspolitika 
egyéb területeivel;

Or. en

Módosítás 48
Vlad Gheorghe

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. elvárja, hogy a klímabank-ütemterv 
és az EBB felülvizsgált 
közlekedésfinanszírozási politikája ne 
csökkenjen az uniós taxonómia szintje 
alá; kéri, hogy ne nyújtsanak olyan új 
hiteleket, amelyek akadályozzák a 
közlekedés dekarbonizációját, és 
különösen ne ítéljenek meg új 
finanszírozást repülőterek bővítésére, a 
közúti kapacitás növelésére, az európai 
kikötők és a kapcsolódó infrastruktúrára 
bővítésére, valamint cseppfolyósított 
földgáz szállítására;

4. elvárja, hogy a klímabank-ütemterv 
és az EBB felülvizsgált 
közlekedésfinanszírozási politikája 
tiszteletben tartsa a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvet; kéri, hogy ne 
nyújtsanak olyan új hiteleket, amelyek 
akadályozzák a közlekedés 
dekarbonizációját, és különösen ne 
ítéljenek meg új finanszírozást repülőterek 
bővítésére, a közúti kapacitás növelésére, 
az európai kikötők és a kapcsolódó 
infrastruktúrára bővítésére, valamint 
cseppfolyósított földgáz szállítására;

Or. en
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Módosítás 49
Eero Heinäluoma

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. elvárja, hogy a klímabank-ütemterv 
és az EBB felülvizsgált 
közlekedésfinanszírozási politikája ne 
csökkenjen az uniós taxonómia szintje alá; 
kéri, hogy ne nyújtsanak olyan új 
hiteleket, amelyek akadályozzák a 
közlekedés dekarbonizációját, és 
különösen ne ítéljenek meg új 
finanszírozást repülőterek bővítésére, a 
közúti kapacitás növelésére, az európai 
kikötők és a kapcsolódó infrastruktúrára 
bővítésére, valamint cseppfolyósított 
földgáz szállítására;

4. elvárja, hogy a klímabank-ütemterv 
és az EBB felülvizsgált 
közlekedésfinanszírozási politikája ne 
csökkenjen az uniós taxonómia szintje alá; 
kéri az EBB-t, hogy hitelezési politikáját 
hangolja össze a Bizottság fenntartható és 
intelligens mobilitási stratégiájával és az 
uniós közlekedéspolitika egyéb érintett 
területeivel; kéri az EBB-t, hogy új 
közlekedésfinanszírozási politikájának 
kidolgozásába vonja be az érdekelt feleket 
és az Európai Parlamentet;

Or. en

Módosítás 50
Vlad Gheorghe

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kéri az EBB-t, hogy hitelezési 
politikája keretében fordítson különös 
figyelmet a tömegközlekedés 
fejlesztésének és korszerűsítésének 
finanszírozására; hangsúlyozza, hogy 
finanszírozni kell a fenntartható 
mobilitási és fenntartható várostervezési 
projekteket, egyebek mellett a közszektor-
hitelezési eszköznek a forgalmi torlódások 
és az elmaradott úthálózat által különösen 
érintett területeken való igénybevételével;

Or. en
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Módosítás 51
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. elismeri a technikai 
segítségnyújtás fontosságát, amely 
elősegítheti a beruházások 
kiegyensúlyozott földrajzi megoszlását és 
az uniós források optimális 
felhasználását; úgy véli, hogy a kohéziós 
hitelezésre vonatkozó jelenlegi – az összes 
új művelet 30%-ának megfelelő – éves 
célérték jó ugródeszkaként szolgálhat a 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióhoz vezető beruházási 
tevékenységek fokozásához;

Or. en

Módosítás 52
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. az EBB jelenlegi álláspontjával 
összhangban az új utak építésekor 
gazdasági vizsgálatot kell végezni 
megnövelt szén-dioxid-árral számolva, 
hogy teljes mértékben figyelembe lehessen 
venni a kapcsolódó környezeti 
externáliákat.

Or. fr

Módosítás 53
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Véleménytervezet
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4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. úgy véli, hogy az EBB új 
átláthatósági politikájának biztosítania 
kell, hogy az EBB összes irányító szerve 
üléseinek tartalmát időben és 
rendszeresen közzétegyék; az igazgatási 
bizottság üléseit és azok kimenetelét 
illetően kifejezetten nagyobb 
átláthatóságot szorgalmaz, továbbá kéri, 
hogy az igazgatótanács üléseit követően 
azonnal tegyék közzé az azokról készült 
jegyzőkönyvet, és az az említett üléseken 
folytatott eszmecseréket jobban tükröző 
információkat tartalmazzon; kiemeli 
továbbá az igazgatási bizottság 
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 
hárompilléres értékelést, az 
eredménymérési adatlapokat és/vagy az 
ESBA eredménytábláját, adott esetben az 
üvegházhatású gázok szénlábnyomának 
értékelésével, a belső megtérülési rátához 
és a pénzügyi belső megtérülési rátához 
kapcsolódó számításokkal és az általános 
környezetvédelmi és társadalmi értékelési 
űrlappal együtt;

Or. en

Módosítás 54
Vlad Gheorghe

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy a keleti és 
nyugati uniós tagállamok között helyre 
kell állítani a gazdasági egyensúlyt, 
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különösen azáltal, hogy hosszú távú 
projektekbe ruháznak be a kohéziós 
politikából részesülő tagállamokban 
annak érdekében, hogy felgyorsítsák 
fejlesztési és növekedési tényezőik 
javulását, és ily módon csökkentsék az 
országok közötti gazdasági fejlettségi 
szakadékot;

Or. en

Módosítás 55
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. ösztönzi az EBB-t, hogy olyan új 
átláthatósági politikát dolgozzon ki, amely 
javítja 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; kéri az EBB-t, 
hogy kézhezvételüket követően azonnal 
tegye közzé az ellenőrzési jelentéseket és a 
projektgazdák jelentéseit;

Or. en

Módosítás 56
David Cormand
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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5. üdvözli az EBB környezetvédelmi 
és szociális normáinak felülvizsgálatát, és 
széles körű, inkluzív nyilvános 
konzultációra szólít fel; elvárja, hogy 
valamennyi projekt tartalmazzon átfogóbb 
nemi és emberi jogi dimenziót, valamint 
átvilágítási kötelezettségeket; kéri, hogy az 
EBB bármilyen projekt jóváhagyása előtt 
tegye közzé az „Ismerd az ügyfeledet” 
eljárás eredményeit.

5. üdvözli az EBB környezetvédelmi 
és szociális normáinak felülvizsgálatát, és 
széles körű, inkluzív nyilvános 
konzultációra szólít fel; elvárja, hogy 
valamennyi projekt tartalmazzon átfogóbb 
nemi és emberi jogi dimenziót, valamint 
átvilágítási kötelezettségeket; üdvözli az 
EBB nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó stratégiájának végrehajtása 
terén elért eredményeket, és várakozással 
tekint a közeljövőben elfogadandó, 2021–
2024 közötti időszakra szóló, a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó II. 
cselekvési terv elé; javasolja, hogy 
merítsenek az Egyesült Királyság 
fejlesztésfinanszírozási intézménye, a 
CDC Csoport által kidolgozott, nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó stratégia 
és eszköztár példájából; 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 értékelje a projektek nemi 
vonatkozású hatásait, 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 rendeljen több emberi 
erőforrást az emberi jogokért és a nemek 
közötti egyenlőségért felelős területekre; 
kéri, hogy az EBB-t vonják a pénzmosás 
elleni küzdelemről szóló uniós irányelv 
hatálya alá, és különösen szorgalmazza, 
hogy bármilyen projekt jóváhagyása előtt 
tegyék közzé az „Ismerd az ügyfeledet” 
eljárás eredményeit; hangsúlyozza a 
független ellenőrzések fontosságát a 
pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó 
előírások alkalmazása terén meglévő 
esetleges hiányosságok feltárása 
szempontjából, továbbá nagyobb 
átláthatóságot szorgalmaz, és különösen 
kéri, hogy tegyék közzé az említett 
hiányosságok kezelése céljából hozott 
valamennyi határozatot; kéri, hogy az 
Európai Számvevőszék kapjon mindenre 
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kiterjedő ellenőrzési hatáskört.

Or. en

Módosítás 57
Hélène Laporte

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli az EBB környezetvédelmi 
és szociális normáinak felülvizsgálatát, és 
széles körű, inkluzív nyilvános 
konzultációra szólít fel; elvárja, hogy 
valamennyi projekt tartalmazzon átfogóbb 
nemi és emberi jogi dimenziót, valamint 
átvilágítási kötelezettségeket; kéri, hogy az 
EBB bármilyen projekt jóváhagyása előtt 
tegye közzé az „Ismerd az ügyfeledet” 
eljárás eredményeit.

5. kéri, hogy az EBB bármilyen 
projekt jóváhagyása előtt tegye közzé az 
„Ismerd az ügyfeledet” eljárás 
eredményeit.

Or. fr

Módosítás 58
Bogdan Rzońca

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli az EBB környezetvédelmi 
és szociális normáinak felülvizsgálatát, és 
széles körű, inkluzív nyilvános 
konzultációra szólít fel; elvárja, hogy 
valamennyi projekt tartalmazzon átfogóbb 
nemi és emberi jogi dimenziót, valamint 
átvilágítási kötelezettségeket; kéri, hogy az 
EBB bármilyen projekt jóváhagyása előtt 
tegye közzé az „Ismerd az ügyfeledet” 
eljárás eredményeit.

5. üdvözli az EBB környezetvédelmi 
és szociális normáinak felülvizsgálatát, és 
széles körű, inkluzív nyilvános 
konzultációra szólít fel;

Or. en
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Módosítás 59
Vlad Gheorghe

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli az EBB környezetvédelmi 
és szociális normáinak felülvizsgálatát, és 
széles körű, inkluzív nyilvános 
konzultációra szólít fel; elvárja, hogy 
valamennyi projekt tartalmazzon átfogóbb 
nemi és emberi jogi dimenziót, valamint 
átvilágítási kötelezettségeket; kéri, hogy az 
EBB bármilyen projekt jóváhagyása előtt 
tegye közzé az „Ismerd az ügyfeledet” 
eljárás eredményeit.

5. üdvözli az EBB környezetvédelmi 
és szociális normáinak felülvizsgálatát, és 
széles körű, inkluzív nyilvános 
konzultációra szólít fel; elvárja, hogy 
valamennyi projekt tartalmazzon átfogóbb 
nemi és emberi jogi dimenziót, valamint 
átvilágítási kötelezettségeket; kéri, hogy az 
EBB bármilyen projekt jóváhagyása előtt 
tegye közzé az „Ismerd az ügyfeledet” 
eljárás eredményeit; kéri az EBB-t, hogy 
tegye közzé az összes jóváhagyott vagy 
elutasított projektet és adja meg a 
jóváhagyás vagy az elutasítás indokait is;

Or. en

Módosítás 60
Anna Bonfrisco

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli az EBB környezetvédelmi 
és szociális normáinak felülvizsgálatát, és 
széles körű, inkluzív nyilvános 
konzultációra szólít fel; elvárja, hogy 
valamennyi projekt tartalmazzon átfogóbb 
nemi és emberi jogi dimenziót, valamint 
átvilágítási kötelezettségeket; kéri, hogy az 
EBB bármilyen projekt jóváhagyása előtt 
tegye közzé az „Ismerd az ügyfeledet” 
eljárás eredményeit.

5. üdvözli az EBB környezetvédelmi 
és szociális normáinak felülvizsgálatát, és 
széles körű, inkluzív nyilvános 
konzultációra szólít fel; elvárja, hogy 
valamennyi projekt tartalmazzon átfogóbb 
nemi és emberi jogi dimenziót, valamint 
átvilágítási kötelezettségeket; vállalkozói 
támogatást vár a fiatalok és nők által 
előmozdított projektekhez; kéri, hogy az 
EBB bármilyen projekt jóváhagyása előtt 
tegye közzé az „Ismerd az ügyfeledet” 
eljárás eredményeit.
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Or. en

Módosítás 61
Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli az EBB környezetvédelmi 
és szociális normáinak felülvizsgálatát, és 
széles körű, inkluzív nyilvános 
konzultációra szólít fel; elvárja, hogy 
valamennyi projekt tartalmazzon átfogóbb 
nemi és emberi jogi dimenziót, valamint 
átvilágítási kötelezettségeket; kéri, hogy az 
EBB bármilyen projekt jóváhagyása előtt 
tegye közzé az „Ismerd az ügyfeledet” 
eljárás eredményeit.

5. üdvözli az EBB környezetvédelmi 
és szociális normáinak felülvizsgálatát, és 
széles körű, inkluzív nyilvános 
konzultációra szólít fel; elvárja, hogy 
valamennyi projekt magában foglalja a 
környezetszennyezés hatékony 
megelőzését és a biológiai sokféleség 
védelmét, továbbá tartalmazzon átfogóbb 
nemi és emberi jogi dimenziót, valamint 
átvilágítási kötelezettségeket; kéri, hogy az 
EBB bármilyen projekt jóváhagyása előtt 
tegye közzé az „Ismerd az ügyfeledet” 
eljárás eredményeit.

Or. en

Módosítás 62
Angelika Winzig

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli az EBB környezetvédelmi 
és szociális normáinak felülvizsgálatát, és 
széles körű, inkluzív nyilvános 
konzultációra szólít fel; elvárja, hogy 
valamennyi projekt tartalmazzon átfogóbb 
nemi és emberi jogi dimenziót, valamint 
átvilágítási kötelezettségeket; kéri, hogy az 
EBB bármilyen projekt jóváhagyása előtt 
tegye közzé az „Ismerd az ügyfeledet” 
eljárás eredményeit.

5. üdvözli az EBB környezetvédelmi 
és szociális normáinak felülvizsgálatát, és 
elismeri, hogy az EBB rendszeresen 
jelentést tesz a gazdasági, társadalmi és 
környezeti hatásokról, valamint a 
környezeti és társadalmi hatásokkal 
kapcsolatos átvilágítási folyamat 
tekintetében előzetes és utólagos 
értékeléseket végez.
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Or. en

Módosítás 63
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, 
Nils Torvalds

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy az EBB-nek 
biztosítania kell a pénzügyi közvetítőinek 
legmagasabb szintű feddhetetlenségét, 
továbbá ezek hiteleire ugyanazoknak az 
átláthatósági követelményeknek kell 
vonatkozniuk, mint más hiteltípusokra; 
kéri az EBB-t, hogy rendszeresen tegye 
közzé a közvetítői pénzügyi műveletek 
végső kedvezményezettjeinek 
rendelkezésére bocsátott pénzeszközökkel 
kapcsolatos jegyzéket; 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;

Or. en
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Módosítás 64
Eero Heinäluoma

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a koronavírus-
világjárvány jelentős sokkot okozott az EU 
és a világgazdaság számára, és súlyos 
gazdasági és társadalmi hatásokkal járt; 
hangsúlyozza, hogy a kkv-k képezik az 
európai gazdaság gerincét, azonban 
számos kkv eddig soha nem tapasztalt 
kihívásokkal néz szembe, különös 
tekintettel a világjárvány által előidézett 
likviditási kihívásokra; ezzel 
összefüggésben üdvözli az EBB 
védőpajzsként szolgáló, 25 milliárd EUR 
összegű uniós garanciaalapjának 
létrehozását, amelynek célja, hogy 
pénzügyi közvetítőkön keresztül több 
finanszírozást biztosítson a kis- és 
középvállalkozások és a közepes 
tőkeértékű vállalatok számára; ugyancsak 
támogatja az Európai Parlament és a 
Tanács által az InvestEU eszköz kapcsán 
elért megállapodást, amely kifejezetten 
egy kkv-k támogatására szolgáló keretről, 
valamint a tőketámogatást lehetővé tevő 
horizontális rendelkezésekről 
gondoskodik; kéri az EBB-t és a részt vevő 
tagállamokat, hogy részesítsék előnyben 
azokat a szakpolitikákat, amelyek a 
munkahelyteremtésre és a munkahelyek 
megtartására helyezik a hangsúlyt, 
valamint a valódi eredmények biztosítása 
érdekében kövessék nyomon és mérjék a 
pénzeszközök hatásait;

Or. en

Módosítás 65
David Cormand
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Dimitrios Papadimoulis
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a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kiemeli, hogy 2019-ben az EBB 
hiteleinek 12,5%-a Unión kívüli 
projektekhez kapcsolódott, ami az összes 
uniós intézmény által nyújtott hivatalos 
fejlesztési segély mintegy egyharmadát 
tette ki; emlékeztet a Bizottság 
kijelentésére, miszerint az EBB-nek a 
külső hitelezési mandátum keretében 
végzett műveleteit jobban össze kellene 
hangolnia az uniós szakpolitikákkal1a;
_________________
1a 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) 333 final), 
2019. szeptember 13.

Or. en

Módosítás 66
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri, hogy az EBB 
elszámoltathatóságának, valamint 
politikái és beruházásai demokratikus 
ellenőrzésének fokozása érdekében 
erősítsék meg az Európai Parlament által 
végzett felügyeletet, ideértve azt is, hogy 
írásbeli választ igénylő kérdést 
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nyújthasson be az EBB-nek, ahogy azt az 
EKB már előírta;

Or. en

Módosítás 67
Anna Bonfrisco

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. elvárja, hogy az EBB továbbra is 
biztosítsa az európai kkv-k 
fennmaradását, már csak a kettős – a zöld 
és a digitális – átállásból eredő 
kockázatok fényében is;

Or. en

Módosítás 68
David Cormand
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. emlékeztet arra, hogy az EBB 
pénzeszközei közpénzek, és azokra 
mindenkor vonatkozik a nyilvánosság 
általi ellenőrzés és az elszámoltathatóság; 
sajnálatosnak tartja, hogy az EBB 
hiteleinek Volkswagen európai vállalat 
általi felhasználása terén nem biztosított 
az átláthatóság, ahogy azt az európai 
ombudsman is hangsúlyozta a 2019. 
november 28-i határozatában, amelyben 
megállapítja, hogy „céljukat illetően 
közpénzekkel való súlyos visszaélésre és az 
egyik vezető európai vállalat általi 
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megtévesztésre került sor”1a; kéri az EBB-
t, hogy a hasonló esetek jövőbeli 
elkerülése érdekében végezzen szigorúbb 
ellenőrzéseket és átvilágítást, és 
legfőképpen hozza nyilvánosságra a 
közpénzekkel való súlyos visszaélések 
eseteivel kapcsolatos összes lényeges 
információt.
_________________
1a 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.

Or. en

Módosítás 69
Eero Heinäluoma

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. üdvözli, hogy a nemek egyensúlya 
terén javult az EBB-n belüli sokszínűség, 
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.

Or. en

Módosítás 70
Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds

Véleménytervezet
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5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. 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;

Or. en

Módosítás 71
Anna Bonfrisco

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. elvárja, hogy az EBB csoport 
folytassa diverzifikációs erőfeszítéseit 
azzal a céllal, hogy olyan páneurópai 
pénzügyi ökoszisztémát hozzon létre, 
amely képes biztosítani az innovatív 
vállalatok fennmaradását még azokban az 
országokban is, ahol kevésbé fejlett a 
tőkepiac;

Or. en

Módosítás 72
Eero Heinäluoma

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. kéri az EBB-t, hogy teljesítse a 
szociális normáiban és a nemek közötti 
egyenlőségre és a nők gazdasági 
szerepvállalására vonatkozó 
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stratégiájában foglalt célkitűzéseket, és 
azok teljes körű végrehajtásának 
biztosítása érdekében bocsássa 
rendelkezésre a szükséges belső 
erőforrásokat, köztük az emberi 
erőforrásokat; kéri, hogy naprakész 
tájékoztatással szolgáljon a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó stratégiáról; kéri, 
hogy projektszinten is vegyék figyelembe a 
nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
hatásokat.

Or. en

Módosítás 73
Anna Bonfrisco

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. kéri az EBB-t, hogy hozzon létre 
egy fejlesztési bankot annak biztosítása 
érdekében, hogy a fejlesztési finanszírozás 
összhangban legyen az uniós 
prioritásokkal és gazdasági diplomáciával, 
hogy ily módon elérhető legyen az 
Európai Unió stratégiai autonómiája; 
elvárja a Bizottságtól és a tagállamoktól, 
hogy a fejlesztési finanszírozási 
programok végrehajtása tekintetében 
előnyben részesítsék az EBB-t és az új 
fejlesztési bankot.

Or. en

Módosítás 74
David Cormand
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5c. megjegyzi, hogy az EBB számos 
olyan, több száz millió eurós hitelt is 
jóváhagyott, amelynek célja az 5G 
hálózatok uniós tagállamokon belüli 
kiépítése; sajnálja azonban, hogy e 
jóváhagyások előtt nem készült átfogó 
tanulmány e technológia bevezetésének 
környezeti és egészségügyi hatásairól.

Or. en

Módosítás 75
Martin Hojsík, Olivier Chastel, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. kéri az EBB-t, hogy még jobban 
erősítse meg szociális normáinak és a 
nemek közötti egyenlőségre és a nők 
gazdasági szerepvállalására vonatkozó 
stratégiájának végrehajtását, és ennek 
megfelelően ossza el a szükséges belső 
erőforrásokat;

Or. en

Módosítás 76
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. felkéri az EBB-t, hogy folytasson 
intézményközi eszmecserét arról, hogy 
miként járul hozzá a globális kihívások 
kezeléséhez és a közös célok, köztük a 
fenntartható fejlődési célok eléréséhez, és 
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értékelje „Az Európai Beruházási Bank 
pénzügyi tevékenységei – 2019. évi éves 
jelentés” címmel 2020. július 10-én 
elfogadott állásfoglalás kapcsán elért 
eredményeket.

Or. en

Módosítás 77
Eero Heinäluoma

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. ismételten kéri, hogy rendszeresen 
tegyék közzé az EBB összes irányító szerve 
üléseinek tartalmát, valamint nagyobb 
átláthatóságot kér az igazgatási bizottság 
ülései – ezen belül is az ülések napirendje 
és a külső ülések – és azok eredményei 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 78
Eero Heinäluoma

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. a pénzügyi közvetítők kapcsán új, 
ambiciózus előírásokat szorgalmaz, 
amelyekhez a közvetítők kiválasztását 
illetően szigorú adózási, átláthatósági, 
környezetvédelmi és szociális előírásokon 
alapuló konkrét referenciaértékek 
kapcsolódnak;

Or. en
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Módosítás 79
Eero Heinäluoma

Véleménytervezet
5 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5f. megjegyzi, hogy a koronavírus-
világjárvány világszerte rendkívüli 
mértékű negatív hatást gyakorolt a 
gyermekek oktatására és jóllétére: 
gyermekek milliói még mindig nem 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 fokozza 
az oktatásba irányuló beruházását, hogy 
világszerte segítsen enyhíteni a 
koronavírus okozta válság oktatási 
rendszerekre gyakorolt súlyos hatásait.

Or. en

Módosítás 80
Eero Heinäluoma

Véleménytervezet
5 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5g. úgy véli, 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 
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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 műveleteiket.

Or. en

Módosítás 81
Eero Heinäluoma

Véleménytervezet
5 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5h. megjegyzi, hogy az EBB 
kulcsszerepet fog játszani Európa 
koronavírus-világjárvány utáni 
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.

Or. en

Módosítás 82
Eero Heinäluoma

Véleménytervezet
5 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5i. várakozással tekint az EBB 



PE662.077v01-00 52/54 AM\1220508HU.docx

HU

átláthatósági politikájának EBB általi 
2021-es felülvizsgálata elé; kéri az EBB-t, 
hogy fokozza proaktivitását a 
finanszírozási tevékenységeire vonatkozó 
legpontosabb információk időben történő 
közzététele terén, mivel a megnövekedett 
felelősséggel fokozott 
elszámoltathatóságnak kell járnia, az 
Európai Parlament irányában is; 
emlékeztet arra, hogy az átláthatóság a 
demokrácia egyik sarokköve.

Or. en

Módosítás 83
Eero Heinäluoma

Véleménytervezet
5 j bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5j. üdvözli, hogy az EBB fokozta a 
egészségügyi ágazatba, többek között a 
koronavírus elleni oltóanyag 
kifejlesztéséhez kapcsolódó kutatás-
fejlesztésbe és innovációba irányuló 
beruházásokat; hangsúlyozza azonban, 
hogy az EBB tevékenységei nem segíthetik 
elő az egészségügyi ellátás fokozódó 
privatizációját.

Or. en

Módosítás 84
Eero Heinäluoma

Véleménytervezet
5 k bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5k. kéri az EBB-t, hogy alkalmazzon 
szigorúbb adózási átláthatósági 
előírásokat, nevezetesen a közvetlen és 
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közvetett hitelek nyújtását attól tegye 
függővé, hogy a kedvezményezettek 
közzéteszik-e az országonkénti adózási és 
számviteli adatokat, valamint megosztják-
e a kedvezményezettek és a finanszírozási 
műveletekben részt vevő pénzügyi 
közvetítők tényleges tulajdonosainak 
adatait;

Or. en

Módosítás 85
Eero Heinäluoma

Véleménytervezet
5 l bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5l. kéri az EBB-t, hogy mélyítse el 
együttműködését az Európai Csalás Elleni 
Hivatallal (OLAF), a Számvevőszékkel és 
az Európai Ügyészséggel (EPPO); úgy 
véli, hogy az Európai Ügyészségnek 
(EPPO) a jövőben rendelkeznie kell azzal 
a megbízatással, hogy az EBB 
pénzeszközei kapcsán felmerülő 
büntetendő cselekmények vonatkozásában 
büntetőeljárást indítson az Európai 
Ügyészségben tagsággal rendelkező uniós 
tagállamokban;

Or. en

Módosítás 86
Eero Heinäluoma

Véleménytervezet
5 m bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5m. megjegyzi, hogy az EBB még 
mindig nem fejezte be csalás elleni 
politikájának felülvizsgálatát, és sürgeti az 
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EBB-t, hogy haladéktalanul fogadjon el 
naprakész politikát; kéri az EBB-t, hogy a 
pénzmosás elleni uniós jogszabályokkal 
összhangban fokozza a kellő gondosságra 
vonatkozó kötelezettségeit, és biztosítson 
olyan teljes szabályozási keretet, amely 
lehetővé teszi a számára, hogy hatékonyan 
megelőzze az illegális tevékenységekben 
való részvételt, és megfelelő 
szankciórendszert biztosítson az uniós jog 
be nem tartása esetére; kéri az EBB-t, 
hogy jobban ellenőrizze a politikai 
közszereplőket.

Or. en


