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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; 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;

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;

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;

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;

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.


