
PR\1203936HU.docx PE650.587v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Költségvetési Bizottság
Gazdasági és Monetáris Bizottság

2020/2058(INI)

3.6.2020

JELENTÉSTERVEZET
a Fenntartható Európa beruházási tervről – a zöld megállapodás 
finanszírozásának módjáról
(2020/2058(INI))

Költségvetési Bizottság
Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadók: Siegfried Mureşan, Paul Tang

(Közös bizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 58. cikke)



PE650.587v01-00 2/8 PR\1203936HU.docx

HU

PR_INI

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY...........3



PR\1203936HU.docx 3/8 PE650.587v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Fenntartható Európa beruházási tervről – a zöld megállapodás finanszírozásának 
módjáról
(2020/2058(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel „A Fenntartható Európa beruházási terv, az európai zöld megállapodáshoz 
kapcsolódó beruházási terv” című, 2020. január 14-i bizottsági közleményre 
(COM(2019)0021),

– tekintettel a Bizottságnak az európai zöld megállapodásról szóló 2019. december 11-i 
közleményére (COM(2019)0640), valamint a Parlament arra vonatkozó, 2020. január 
15-i állásfoglalására1,

– tekintettel a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 
tanácsi rendeletre irányuló, 2018. május 2-i bizottsági javaslatra (COM(2018)0322) és a 
2020. május 28-i módosított bizottsági javaslatra (COM(2018)0443), valamint az 
Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló határozatra irányuló, 2020. május 28-i 
módosított bizottsági javaslatra (COM(2018)0445),

– tekintettel az „Európa pillanata: helyreállítás és építés az új nemzedék számára” című, 
2020. május 27-i bizottsági közleményre (COM(2007)0456), és az azt kísérő jogalkotási 
javaslatra,

– tekintettel a 2003/87/EK irányelvnek a költséghatékony kibocsátáscsökkentés és az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba történő beruházások növelése 
érdekében történő módosításáról szóló, 2018. március 14-i (EU) 2018/410 irányelvre és 
az (EU) 2015/1814 határozatra2, amely magában foglalja a modernizációs és innovációs 
alapokat,

– tekintettel „A 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret – a 
Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című, 2018. november 14-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel „A 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret és a 
saját források: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak” című, 2019. október 10-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel a „Méltányos adózás a digitalizált és globalizált gazdaságban: BEPS 2.0” 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0005.
2 HL L 76., 2018.3.19., 3. o.
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0449.
4 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0032.
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című, 2019. december 18-i állásfoglalására5,

– tekintettel a Covid19-világjárvány és annak következményei elleni küzdelemre irányuló 
összehangolt uniós fellépésről szóló, 2020. április 17-i állásfoglalására6,

– tekintettel az új többéves pénzügyi keretről, a saját forrásokról és a helyreállítási tervről 
szóló, 2020. május 15-i állásfoglalására7,– tekintettel a saját forrásokkal foglalkozó 
magas szintű munkacsoport zárójelentésére és ajánlásaira,

– tekintettel a fenntartható finanszírozással foglalkozó magas szintű szakértői csoport 
zárójelentésére,

– tekintettel a Bizottság „Cselekvési terv: A fenntartható növekedés finanszírozása” című, 
2018. április 8-i közleményére (COM(2018)0097),

– tekintettel a fenntartható finanszírozásról szóló, 2018. május 29-i állásfoglalására8,

– tekintettel a Bizottság európai gazdasági előrejelzésére (2020. tavasz),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ),

– tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság által az 
eljárási szabályzat 58. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Bizottság és a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményeire,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére 
(A9-0000/2020),

1. üdvözli a fenntartható Európára vonatkozó beruházási tervet (SEIP), amely központi 
szerepet játszik a zöld megállapodás sikerének biztosításában, valamint a fenntarthatóbb 
és reziliensebb gazdaságra való átállásban; 

2. üdvözli a Bizottság európai gazdaságélénkítési tervét, amelynek középpontjában az 
európai zöld megállapodás áll; támogatja azt az alapelvet, hogy a közberuházások 
tiszteletben tartsák a „ne árts” elvet; hangsúlyozza, hogy a nemzeti gazdaságélénkítési 
és rezilienciajavítási terveknek olyan pályára kell állítaniuk az EU-t, hogy 2030-ra az 
1990-es szinthez képest 50–55%-kal csökkenjen az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása, 2050-re pedig megvalósuljon a klímasemlegesség;

3. hangsúlyozza, hogy a klímasemlegesség elérésére irányuló uniós cél sikere a 

5 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0102.
6 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0054.
7 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0124.
8 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0215.

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri
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finanszírozás elégségességétől függ;

4. megkérdőjelezi, hogy a jelenlegi SEIP lehetővé teszi-e 1 billió EUR mobilizálását 2030-
ig, tekintettel a COVID19-válságot követő kedvezőtlen gazdasági kilátásokra; kéri a 
Bizottságot, hogy biztosítsa a teljes átláthatóságot az olyan finanszírozási kérdésekben, 
mint az optimista tőkeáttételi hatás vagy a bizonyos összegek extrapolációjával 
kapcsolatos egyértelműség hiánya; kérdezi továbbá, hogy a Bizottság által a 2020. 
május 27-i és 28-i felülvizsgált javaslataiban javasolt új többéves pénzügyi keret hogyan 
fogja lehetővé tenni a SEIP célkitűzéseinek elérését;

5. biztosítva szeretné látni, hogy a SEIP uniós és nemzeti szintű finanszírozása azokra a 
szakpolitikákra és programokra irányuljon, amelyek a legnagyobb potenciállal 
rendelkeznek ahhoz, hogy hozzájáruljanak az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, és 
várakozással tekint a Bizottság közelgő, az uniós taxonómia által meghatározott 
kritériumokat megfelelően alkalmazó éghajlat-politikai nyomonkövetési módszertana 
elé;

6. úgy véli, hogy a köz- és magánfinanszírozásnak tiszteletben kell tartania az uniós 
taxonómiát és a „Ne okozz jelentős kárt” elvét annak biztosítása érdekében, hogy az 
uniós politikák és finanszírozások – beleértve az uniós költségvetést, az új generációs 
EU-n keresztül finanszírozott programokat, az európai szemesztert és az EBB-
finanszírozást – ne járuljanak hozzá olyan célkitűzésekhez, projektekhez és 
tevékenységekhez, amelyek jelentős mértékben károsítják a szociális vagy 
környezetvédelmi célkitűzéseket;

7. felszólít a rendkívül szennyező és káros iparágakba történő állami és magánberuházások 
fokozatos megszüntetésére azokban az esetekben, amikor vannak gazdaságilag 
megvalósítható alternatívák, ugyanakkor teljes mértékben tiszteletben tartja a 
tagállamok azon jogát, hogy megválaszthassák energiaszerkezetüket;

Az EU költségvetése: a pénzügyi források kijelölése, mozgósítása és felhasználása 

8. hangsúlyozza az uniós költségvetés központi szerepét a SEIP megvalósításában; 
ismételten hangsúlyozza régóta képviselt álláspontját, miszerint az új 
kezdeményezéseket mindig új előirányzatokból, nem pedig más politikák rovására kell 
finanszírozni;

9. hangsúlyozza, hogy a Párizsi Megállapodás szerinti kötelezettségeinek teljesítése 
érdekében az EU éghajlat-politikai célkitűzésekhez való hozzájárulását az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kiadások az uniós költségvetésben való nagyfokú 
megemelésével kell alátámasztani, meghaladván a 2021 és 2027 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretben a kiadásokra előirányzott legalább 25%-os, és 
mihamarabbi, de legkésőbb 2027-ig 30%-os célzott arányt;

10. üdvözli azt a javaslatot, hogy egészítsék ki az igazságos átállási alapot, többek között az 
új generációs EU-ból származó további forrásokkal, valamint az igazságos átállási 
mechanizmus két további pillérét, nevezetesen az InvestEU-n belüli célzott rendszert és 
az állami szektor hiteleszközét, amelyek hozzájárulnak az éghajlatsemlegességre való 
áttérés által az EU legsérülékenyebb régióira gyakorolt gazdasági hatások enyhítéséhez;
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11. üdvözli az InvestEU szerepét a SEIP végrehajtásában és működésében, és úgy véli, 
hogy annak az Unió zöld, méltányos és reziliens fellendülésének középpontjában kell 
állnia; üdvözli ezért a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy növeljék a program 
méretét és hatókörét; üdvözli azt a javaslatot, hogy az InvestEU-n belül hozzanak létre 
egy stratégiai beruházási eszközt a kulcsfontosságú technológiákba és értékláncokba 
történő fenntartható beruházások előmozdítása érdekében;

12. megjegyzi, hogy az innovációs alapnak és a modernizációs alapnak jelentős mértékben 
hozzá kell járulnia a fenntartható átmenethez, és különösen üdvözli, hogy a 
modernizációs alapot úgy alakították ki, hogy tíz alacsonyabb jövedelmű tagállamban 
támogassa az energiahatékonyság javítását célzó beruházásokat, és ezért az az igazságos 
átmenet biztosításának fontos eszköze;

13. támogatja a Bizottság innovatív megközelítését, amely kimondja, hogy az uniós 
költségvetés bevételi oldalán is hozzá fog járulni az éghajlat-politikai célkitűzések 
eléréséhez;

14. megerősíti az új saját forrásokkal kapcsolatos korábbi álláspontját, és felhívja a 
Bizottságot, hogy javasoljon olyan új saját forrásokat, amelyek megfelelnek az alapvető 
uniós célkitűzéseknek, beleértve az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és a környezet 
védelmét; ezért kéri a kibocsátáskereskedelmi rendszer aukciós bevételein alapuló új 
saját források bevezetését, továbbá az újrafeldolgozatlan műanyag csomagolási 
hulladék, a jövőbeli szén-dioxid-kibocsátási határkiigazítási mechanizmus, a közös 
konszolidált társaságiadó-alap, a nagyvállalatok működésén alapuló előzetes adó, a 
digitális vállalatokra kivetett adó és a pénzügyi tranzakciós adó alapján való 
hozzájárulást;

Monetáris és pénzügyi intézmények – a zöld megállapodás végrehajtásának lehetővé 
tétele

15. üdvözli az Európai Beruházási Bank (EBB) arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 
felülvizsgálja energiacélú kölcsönzési politikáját, és hogy műveleteinek 50%-át az 
éghajlat-politikára és a környezeti fenntarthatóságra fordítsa; felhívja az EBB-t, hogy 
kötelezze el magát az éghajlatsemlegességre való fenntartható átállás mellett, 
ugyanakkor vegye figyelembe a tagállamok eltérő energiaszerkezetét, és fordítson 
megkülönböztetett figyelmet az átállás által leginkább érintett ágazatokra és régiókra;

16. elismeri a nemzeti fejlesztési bankok és intézmények, valamint a nemzetközi pénzügyi 
intézmények fontos szerepét a fenntartható projektek finanszírozásában, amelyek 
hozzájárulnak a Párizsi Megállapodás céljainak eléréséhez;

17. emlékeztet az EKB elnökének nyilatkozatára, amely szerint az EKB támogatja egy 
olyan taxonómia kialakítását, amely megkönnyíti a környezetvédelmi szempontok 
központi banki portfóliókba való beépítését; felhívja az EKB-t, hogy értékelje annak 
megvalósíthatóságát, hogy fenntarthatósági kritériumokat építsenek be a biztosítékokra 
vonatkozó keretrendszerébe és éves stressztesztjeibe, ugyanakkor értékelje, hogy a 
COVID19-válságot követően hogyan lehetne a hitelezést az energetikai átállással 
kapcsolatos beruházások felé irányítani, és hogyan lehetne helyreállítani a fenntartható 
gazdaságot;
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A magánberuházások mozgósítása a fenntartható fellendülés érdekében

18. támogatja egy megújított fenntartható pénzügyi stratégia bevezetését; hangsúlyozza, 
hogy a pénzügyi termékekre vonatkozó uniós ökocímkére, egy uniós zöldkötvény-
szabványra, valamint a fenntarthatósági mutatók harmonizálásával és a fenntarthatósági 
adatok nyilvános nyilvántartásának létrehozásával nyert megbízhatóbb, 
összehasonlíthatóbb és hozzáférhetőbb fenntarthatósági adatokra van szükség;

19. szorgalmazza a szociális célkitűzéseknek a fenntarthatósági keretbe való beépítését, 
többek között a taxonómia alkalmazási köre kiterjesztésének megfontolása és egy uniós 
szociáliskötvény-standard kidolgozása révén;

20. kitart amellett, hogy az irányítási célkitűzéseket integrálni kell a fenntarthatósági 
keretbe, többek között a hosszú távú részvényesek szavazati jogkörének kibővítése, a 
felsővezetők javadalmazási struktúráinak és vagyonkezelői feladatainak reformja, 
valamint a pénzügyi intézmények és nagyvállalatok kötelező fenntarthatósági 
jelentéstétele és átvilágítása révén; üdvözli a fenntartható vállalatirányítási 
kezdeményezésre irányuló előkészítő munkálatokat;

21. emlékeztet arra, hogy a nem fenntartható gazdasági tevékenységekbe történő 
beruházások az eszközök elértéktelenedéséhez, és azok elavulásához vezethetnek; úgy 
véli, hogy ezt a kockázatot nem veszik kellőképpen figyelembe a hitelminősítések során 
és a prudenciális keretekben;

A fenntartható közberuházások előmozdítása válság idején

22. az európai zöld megállapodásban kitűzött célok elérése érdekében felszólít egy, a 
fenntartható állami beruházásokat lehetővé tevő keret kialakítására, ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy bármilyen finanszírozási modellt is választanak, az nem 
veszélyeztetheti az államháztartás fenntarthatóságát az EU-ban; támogatja Dombrovskis 
ügyvezető alelnök arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy megvizsgálja, hogyan 
használható a taxonómia a közszférában; kéri, hogy a légitársaságoknak nyújtott állami 
támogatást fenntartható és hatékony módon használják fel;

23. emlékeztet, hogy az európai szemeszter az uniós tagállamoknak keretet biztosít 
költségvetési és gazdaságpolitikáik harmonizálásához; úgy véli, hogy az 
megkönnyíthetné az európai zöld megállapodás, a szociális jogok európai pillére és az 
ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak végrehajtását; úgy véli, hogy a fenntartható 
fejlesztési céloknak az uniós politikaalkotási folyamat középpontjában kell állniuk;

24. megjegyzi, hogy a helyreállítási és rezilienciatervek közös uniós prioritásokon fognak 
alapulni; ezzel összefüggésben kiemeli az európai zöld megállapodás és a szociális 
jogok európai pillérének jelentőségét; kéri a prioritások beillesztését olyan területeken, 
mint a foglalkoztatás, a készségek, az oktatás, a kutatás, az innováció és az 
egészségügy, de az üzleti környezethez kapcsolódó területeken is, beleértve a 
közigazgatást és a pénzügyi szektort is;

25. támogatja a szolvenciatámogató eszközt az egységes piacon belüli egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében, valamint „átmeneti tervek” bevezetését 
bizonyos vállalatok számára tevékenységeik fenntarthatóságának növelése érdekében; 
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úgy véli, hogy a társadalom ellentételezést kérhet a vállalatoknak nyújtott támogatásért; 
úgy véli, hogy az átmeneti terveket kötelezővé kell tenni az állami támogatást vagy 
uniós szintű támogatást igénylő vállalatok számára, kivéve, ha egyértelmű, hogy nem 
vesznek részt környezetvédelmi vagy társadalmi szempontból káros tevékenységekben; 
sürgeti a Bizottságot, hogy csak olyan átmeneti terveket hagyjon jóvá, amelyek a 
vállalkozásokat a klímasemleges és körforgásos gazdaság felé vezető útra terelik 
anélkül, hogy bármely más környezetvédelmi vagy szociális célkitűzést jelentősen 
károsítanának;

26. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja felül az energiaadó-irányelvet, és vesse fel a 
kerozinadó lehetőségét, amelyet az uniós költségvetésbe is be lehetne építeni;

27. kéri annak biztosítását, hogy mindannyian méltányosan járuljanak hozzá a koronavírus 
utáni fellendüléshez és a fenntartható gazdaságra való átálláshoz; sürgeti az adócsalás, 
az adókijátszás, az adókikerülés és az agresszív adótervezés elleni küzdelem fokozását; 
felhívja a Bizottságot, hogy hozza létre az adókikerülést elősegítő uniós tagállamok 
feketelistáját; uniós szintű koordinációra szólít fel a magánszemélyek és vállalatok 
agresszív adótervezésének elkerülése érdekében; ebben az összefüggésben ambiciózus 
stratégiát kíván kidolgozni a vállalkozások adóztatására a 21. században;

28. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


