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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Den Europæiske Investeringsbank - Årsberetning 2013
(2014/2156(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Den Europæiske Investeringsbanks aktivitetsrapport 2013,

– der henviser til Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning 2013,

– der henviser til artikel 15, 126, 175, 208, 209, 271, 308 og 309 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og protokol nr. 5 vedrørende vedtægterne for Den 
Europæiske Investeringsbank,

– der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2012 om innovative finansielle 
instrumenter i forbindelse med den næste flerårige finansielle ramme1,

– der henviser til sin beslutning af 7. februar 2013 om Den Europæiske Investeringsbank - 
Årsberetning for 20112, 

– der henviser til sin beslutning af 11. marts 2014 om Den Europæiske Investeringsbank 
(EIB) – Årsberetning 20123, 

– der henviser til rapport af 26. juni 2012 fra formanden for Det Europæiske Råd med 
titlen "Hen imod en egentlig Økonomisk og Monetær Union",

– der henviser til sin beslutning af 3. juli 2012 om tiltrækningen ved at investere i 
Europa,4

– der henviser til sin beslutning af 26. februar 2014 om langsigtet finansiering af den 
europæiske økonomi5,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. marts 2014 om langsigtet finansiering 
af den europæiske økonomi (COM(2014)0168),

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 28. og 29. juni 2012, hvori der 
navnlig foreslås en forhøjelse af EIB's kapital på 10 mia. EUR,

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 27. og 28. juni 2013, hvori der 
opfordres til, at der tilvejebringes en ny investeringsplan for at støtte SMV'erne og 
styrke finansieringen af økonomien,

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 22. maj 2013, hvori målet om at 

1 EUT C 72 E af 11.3.2014, s. 51.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0057.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0201.
4 EUT C 349 E af 29.11.2013, s. 27.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0161.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-0137&language=DA#_part1_ref1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-0137&language=DA#_part1_ref3
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-0137&language=DA#_part1_ref3
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mobilisere alle EU's politikker til støtte for konkurrenceevne, beskæftigelse og vækst 
blev fastlagt,

– der henviser til Kommissionens meddelelser om innovative finansielle instrumenter: 
"En ramme for næste generation af innovative finansielle instrumenter " 
(COM(2011)0662) og " En pilotfase for Europa 2020-initiativet med 
projektobligationer" (COM(2011)0660),

– der henviser til kapitalforhøjelsen i Den Europæiske Bank for Genopbygning og 
Udvikling (EBRD), navnlig med hensyn til spørgsmålet om forbindelserne mellem EIB 
og EBRD,

– der henviser til afgørelsen om udvidelse af EBRD's operationsområde til 
Middelhavsområdet1,

– der henviser til det nye aftalememorandum mellem EIB og EBRD, der blev undertegnet 
den 29. november 2012,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. 
oktober 2011 om EIB's eksterne mandat for 2007-20132, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse om en investeringsplan for Europa 
(COM(2014)0903) af 26. november 2014,

– der henviser til forretningsordenens artikel 52,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Udvalget 
om Budgetkontroludvalget og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-
0057/2015),

A. der henviser til, at der uden forsinkelser skal mobiliseres flest mulige ressourcer fra 
medlemsstaterne og EU, herunder ressourcer fra EIB, for at tilskynde til og øge 
offentlige og private investeringer, styrke konkurrenceevnen, skabe bæredygtig og 
inklusiv vækst på ny og fremme skabelsen af kvalitetsjobs og infrastruktur i 
overensstemmelse med Europa 2020-strategien og under hensyntagen til, at EIB er et 
instrument, der er udformet til at støtte social samhørighed og i stand til at yde 
værdifuld hjælp til medlemsstater, der står over for store problemer i den nuværende 
alvorlige sociale og økonomiske situation;

B. der henviser til, at den økonomiske og finansielle krise sammen med de økonomiske 
sparepolitikker i alvorlig grad har undermineret den økonomiske vækst i mange 
medlemsstater og ført til en hurtig forværring af de sociale forhold med stadigt stigende 
uligheder og skævheder mellem de europæiske regioner og manglende opfyldelse af 
målsætningen om social samhørighed og reel konvergens, hvilket destabiliserer den 
europæiske integration og det europæiske demokrati;

C. der henviser til, at EIB ikke er en kommerciel bank og fortsat bør påtage sig den vigtige 

1 EUT L 177 af 7.7.2012, s. 1.
2 EUT L 280 af 27.10.2011, s. 1.

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?cl=en&reqid=0&doctype=com&docyear=2011&docnum=0662
http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?cl=en&reqid=0&doctype=com&docyear=2011&docnum=0660
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-0137&language=DA#_part1_ref4
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rolle som katalysator for finansiering af sunde offentlige og private langsigtede 
investeringer og samtidig fortsætte med at gennemføre den mest forsigtige bankpraksis 
for at  bevare dens meget stærke kapitalposition med deraf følgende positive virkninger 
for udlånsbetingelserne;

D. der henviser til, at der bør gøres en særlig indsats for at øge de fælles tiltag (med 
kombinationer af EIF's garantiinstrumenter eller andre garantiinstrumenter) til 
finansiering af SMV'er eller materielle og immaterielle bæredygtige infrastrukturer, i 
anerkendelse af at en af årsagerne til faldet i investeringer og långivning skyldes tabet af 
medlemsstaternes økonomiers konkurrenceevne;

E. der henviser til, at EIB fortsat bør udføre sin opgave med hensyn til finansiering af 
projekter, der er del af EU's optræden udadtil, under overholdelse af høje sociale og 
miljømæssige standarder;

F. der henviser til, at EIB's udvælgelse af investeringsprojekter bør foretages uafhængigt 
og på grundlag af projekternes levedygtighed, merværdi og virkning på den økonomiske 
genopretning;

G. der henviser til, at EIB bør udvikle sig henimod udviklingsbankmodellen med henblik 
på at sikre en bedre makroøkonomiske samordning med medlemsstaterne;

H. der henviser til, at EIB ikke kun bør være en finansieringsinstitution, men også en bank 
præget af viden og god praksis;

I. der henviser til, at det relativt lille og højtkoncentrerede securitiseringsmarked i Den 
Europæiske Union, der kun yder begrænset securitisation af SMV-lån, som følge af 
krisen er indskrænket yderligere;

Investeringer

1. bemærker EIB's årsberetning for 2013, stigningen i gruppens finansieringsaktiviteter 
med 37 % til 75,1 mia. EUR og gennemførelsen af forhøjelsen af EIB's kapital i 2013; 
er bekymret over den nuværende situation med økonomisk stagnation i EU, og navnlig 
det betydelige fald i offentlige og private investeringer – ca. 18 % lavere end 2007-
niveauet – og over den chokerende reduktion på 35 % i udlån til SMV'er mellem 2008 
og 2013; understreger, at et sådant fald udgør en enorm hindring i forhold til en holdbar 
genopretning og i forhold til at gøre egentlige fremskridt imod Europa 2020-målene;

2. påpeger i denne henseende, at nationale prognoser viser, at næsten halvdelen af alle 
medlemsstaterne ikke vil nå deres nationale mål for uddannelsesordninger og en 
reduktion af drivhusgasemissionerne senest i 2020, og at tendenserne for beskæftigelse 
og fattigdomsreduktion endda ser værre ud;

3. konkluderer, at forbedringen af EIB's finansielle instrumenter ikke er nogen erstatning 
for nationale reformer af de økonomiske politikker eller strukturreformer med henblik 
på bæredygtig vækst og jobskabelse;

4. bemærker Kommissionens meddelelse om en investeringsplan for Europa 
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(COM(2014)0903), som indebærer eksisterende fonde og søger at opnå en  
løftestangsvirkning på privat kapital i forholdet 1:15; bemærker målet om at sætte skub i 
EU's økonomi gennem anvendelse af 315 mia. EUR i løbet af de næste tre år under den 
nye europæiske fond for strategiske investeringer; henleder opmærksomheden på, at 
gennemførelsen af investeringsplanen kræver, at EIB ansætter flere menneskelige 
ressourcer, så den kan løse sine opgaver;

5. bemærker i den forbindelse oprettelsen af en taskforce under ledelse af Kommissionen 
og Den Europæiske Investeringsbank, og bemærker de lovgivningsmæssige forslag til 
vedtagelse efter den almindelige lovgivningsprocedure om oprettelse af Den 
Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI); understreger, at det i sådanne 
lovgivningsmæssige forslag er nødvendigt nøje at fastsætte en forvaltnings- og 
udvælgelsesproces af høj kvalitet samt en demokratisk ansvarlig ramme for overvågning 
og evaluering, der understøtter fonden, som bør være så gennemsigtig som muligt ved 
fastlæggelsen af de kriterier, den vil anvende til at beslutte, hvilke projekter der vil blive 
anset for egnede til medtagelse i planen;

6. forventer, at Kommissionens investeringsplan fremmer og letter adgangen til 
finansiering i medlemsstater og regioner med et højt arbejdsløshedsniveau og et BNP 
pr. indbygger, der ligger under EU-gennemsnittet; minder om, at det er afgørende, at 
EIB samarbejder med EU-fondene, navnlig i disse medlemsstater og regioner, således at 
der kan gennemføres produktive offentlige investeringer og meget vigtige 
infrastrukturprojekter;

7. mener, at projekter med europæisk merværdi og en  positiv cost-benefit-analyse bør 
prioriteres; fremhæver vigtigheden af at gennemføre projekter, der kan have en 
maksimal indvirkning med hensyn til jobskabelse; understreger nødvendigheden af at 
fokusere på projekter, der ikke så let kommer i betragtning til finansiering fra banker; 
advarer om, at taskforcen muligvis kan opleve politisk pres for at fremme projekter, der 
foretrækkes af særlige interessegrupper, hvilket kan føre til, at midler fejldisponeres til 
urentable investeringer, som ikke er i offentlighedens interesse;

8. understreger, at de garantier, som Kommissionen forudser til EFSI, ikke vedrører nye 
penge, men omfordelte midler; understreger, at det er af yderste vigtighed at finde frem 
til offeromkostningerne ved sådanne omfordelinger og dermed udtrykkeligt fastslå, i 
hvilket omfang det samlede afkast af de planlagte ekstra investeringer, der skal 
samfinansieres af EFSI, forventes at ligge ud over det, der ville være kommet fra den 
oprindeligt planlagte fordeling for de omfordelte midler;

9. påpeger, at projektudvælgelsesprocessen bør tilstræbe at undgå fortrængnings- og 
omrokeringsvirkninger og derfor bør fokusere på projekter med europæisk merværdi 
med et stort innovationsbaseret potentiale, som opfylder de ekstra kriterier; 
understreger, at det er nødvendigt at tage hensyn til beskæftigelsespotentialet i de 
projekter, der udvælges i de EU-lande, som er ramt af massearbejdsløshed;

10. anmoder i denne forbindelse Kommissionen om i sit kommende lovforslag nøje at 
vurdere de dele af EU-budgetrammen, som forventes at yde garantier til EFSI, med 
henblik på at minimere offeromkostningerne i forbindelse med omfordeling af sådanne 
midler; opfordrer endvidere Rådet, Kommissionen og EIB's Styrelsesråd til at foretage 
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en behørig vurdering af, hvilke omfordelingsvirkninger investeringsplanen medfører, 
nemlig en mulig forøgelse af investorernes fortjeneste på bekostning af kunderne, som 
er nødt til at betale for at bruge den nye infrastruktur for at sikre et passende afkast af 
investeringen; opfordrer EIB og Kommissionen til at foretage en yderligere vurdering af 
investeringsmanglen i EU og sammensætningen heraf, dvs. om der mangler private eller 
offentlige investeringer, og specificere, hvilke typer af investeringer – private eller 
offentlige – der forventes at blive støttet, samt størrelsen af de forventede produktive 
virkninger af investeringerne;

11. glæder sig over, at ECB er parat til at købe EIB-EFSI-obligationer i forbindelse med 
dens planlagte udvidelse af balancen;

12. Påpeger, at det er nødvendigt at finde en ny balance mellem bedre evaluering og de 
bedst mulige investeringer og styre økonomien i retning af en bane med bæredygtig 
vækst og et opsving med høj beskæftigelse;

13. minder om betydningen af Europa 2020-strategien; understreger, at den fremtidige 
"pakke" af investeringer i højere grad bør tage højde for de overordnede mål for 
samhørighedspolitikken, bæredygtighed og energieffektivitet; opfordrer Kommissionen 
og EIB's Styrelsesråd til at forbedre deres resultatindikatorer for kvalitetsinvesteringer 
med dette for øje;

14. understreger, at EIB anmodes om at spille en afgørende rolle i finansieringen af 
investeringsplanen for Europa ved at afsætte 5 mia. EUR til oprettelsen af den nye 
europæiske fond for strategiske investeringer; opfordrer derfor Rådet, Kommissionen og 
EIB's Styrelsesråd til at foretage en behørig vurdering af sammenhængen mellem de nye 
opgaver, der pålægges EIB inden for denne plan, og EIB's ressourcer;

15. er i denne henseende af den holdning, at en tilstrækkelig inddragelse af EIB i 
investeringsplanen vil forudsætte en betydelig forøgelse af EIB's udlåns- og 
låntagningslofter inden for de næste fem år med henblik på at foretage en væsentlig 
forøgelse af EIB's balancesum; mener, at et overdrevet niveau af gearing vil undergrave 
investeringsplanens mål;

16. mener, at fremme af den institutionelle ramme for driften af det indre kapitalmarked vil 
bidrage positivt til en hurtigere gennemførelse af investeringsplanen;

17. påpeger imidlertid, at EIB's aktuelle forretningsplan foreskriver en reduktion af 
udlånsstrømmene til 67 mia. EUR i 2014 og 2015, mens den tilstræbte 
gennemsnitsværdi for 2016 forventes at beløbe sig til 58,5 mia. EUR;

18. påpeger, at den yderligere udlånskapacitet, som hidrører fra EIB's nylige 
kapitalforøgelse på 10 mia. EUR, ikke er blevet udnyttet tilstrækkeligt; opfordrer 
indtrængende de berørte interessenter til så vidt muligt at fremme foranstaltninger med 
henblik på at udvide EIB's udlån;

19. opfordrer Kommissionen til at tilskynde til multilateralt samarbejde mellem EIB og 
nationale erhvervsfremmende banker for at skabe synergier, dele risici og omkostninger 
og sikre passende udlån til EU-projekter med en positiv indvirkning på produktivitet, 
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jobskabelse, miljøbeskyttelse og livskvalitet;

20. anmoder Kommissionen og EIB om at fremme inddragelsen af investeringer med klare 
sociale gevinster, herunder øget beskæftigelse, i EIB's kompetenceområde for gennem 
udlån at fremme aktiviteter, som er udformet med henblik på at nedbringe 
arbejdsløsheden, med særligt fokus på at skabe beskæftigelsesmuligheder for unge, og 
at støtte offentlige og produktive investeringer og uundværlige infrastrukturprojekter, 
navnlig i medlemsstater med et højt arbejdsløshedsniveau og et BNP, der ligger under 
gennemsnittet;

21. gentager sin forsigtige støtte til udviklingen af offentlig-private partnerskaber (OPP'er), 
som – hvis de er godt udtænkt – kan spille en vigtig rolle i langsigtede investeringer, 
den digitale økonomi, forskning og innovation, menneskelig kapital samt de europæiske 
transport-, energi- og telekommunikationsnet; beklager, at forfejlede OPP'er har 
udviklet sig til en dyr ordning for offentlig finansiering af den private sektor og har 
skabt offentlig gæld; gør endvidere opmærksom på, at sådanne operationer ofte har 
problemer med uigennemsigtighed og asymmetrisk information i klausulerne om 
kontraktens gennemførelse mellem de offentlige og private agenter, som oftest til gavn 
for den private sektor;

22.  foreslår, at EIB forbedrer sin kapacitet til at foretage sektoranalyser samt sit 
makroøkonomiske analysearbejde;

Risikodelingsinstrumenter og projektobligationer

23. gør opmærksom på, at der kun bør indføres risikodelingsinstrumenter, som i sidste ende 
medfører, at der ydes offentlige tilskud, såfremt der forekommer markedsfejl, som 
skaber eksterne omkostninger, eller i forbindelse med gennemførelse af opgaver af 
almen interesse, såsom levering af offentlige goder og tjenesteydelser af almen 
økonomisk interesse, idet det tages i betragtning, at et sådant tiltag altid medfører risiko 
for socialisering af tab og privatisering af afkast; bemærker, at dette i tilfælde af fallit vil 
betyde, at samfundet er nødt til at udrede tabene;

24. understreger, at enhver form for inddragelse af offentlige ressourcer i 
risikodelingsinstrumenter og mere konkret i first loss tranches i forbindelse med 
investeringsinstrumenter enten bør være udtrykkeligt tilknyttet til, at de målbare 
eksterne negative omkostninger mindskes, at der dannes målbare positive eksterne 
omkostninger, eller at der indføres forpligtelser til offentlige tjenesteydelser og 
tjenesteydelser af almen økonomisk interesse; gør opmærksom på, at der i artikel 14 i 
TEUF er fastlagt et juridisk grundlag for at danne en sådan forbindelse ved hjælp af den 
almindelige lovgivningsprocedure;

SMV'er

25. understreger, at SMV'er er rygraden i den europæiske økonomi og derfor bør være det 
primære mål for investeringer; er bekymret over, at adgang til finansiering fortsat er et 
af de mest presserende problemer, som SMV'er i Europa står over for; understreger 
behovet for en mere effektiv tildeling af midler til SMV'er med en bred vifte af 
investorer til at sikre en sådan finansiering;
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26. opfordrer indtrængende EIB til at analysere faldet i finansieringen til SMV'er fuldt ud 
og fremlægge en omfattende plan med henblik på at sikre, at SMV'er i hele Europa 
tilskyndes til at ansøge om finansiering i EIB-regi når som helst, det er muligt; 
opfordrer Kommissionen og EIB til at vurdere indvirkningerne af den økonomiske krise 
på banksystemet og de endelige modtagere af EIB-finansiering, navnlig hvad angår 
SMV'er, den sociale økonomi og offentlige virksomheder; opfordrer EIB til at evaluere 
og rapportere detaljeret om indvirkningen  af dens støtte til SMV'er i Europa på 
realøkonomien og resultaterne i årene 2010-2014;

27. henleder opmærksomheden på den høje andel af mikrovirksomheder i den europæiske 
økonomi og bifalder de skridt, EIB har taget i retning af mikrofinansieringsudlån i 
Europa; opfordrer til yderligere investeringer i denne sektor i betragtning af 
mikrovirksomhedernes betydning for jobskabelse;

28. fremhæver navnlig de reelle fordele ved at anvende risikodelingsmekanismen til 
fremme af finansiering for SMV'er og innovation i Europa;

29. bemærker den stigende støtte til SMV'er i Den Europæiske Union, som udgjorde 
21,9 mia. EUR og dermed gav mere end 230 000 SMV'er adgang til finansiering;

30. opfordrer EIB til yderligere at øge sin udlånskapacitet til SMV'er og innovative 
nyetablerede virksomheder; fremhæver betydningen af at styrke andre EIB-instrumenter 
som f.eks. den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress;

31. glæder sig over gennemførelsen og udviklingen af nye aktiviteter inden for 
handelsfinansiering i lande, som er ramt af den økonomiske krise, navnlig SMV-
handelsfinansieringsfaciliteten eller skræddersyede finansielle løsninger som f.eks. den 
europæiske mikrofinansieringsfacilitet til finansiel inklusion; tilskynder EIB til at 
udvide fordelene ved disse nye instrumenter til nye modtagere på europæisk plan;

32. fastholder, at der i den vurdering, som Kommissionen foretog i december 2014, skal 
tages højde for både de negative og de positive virkninger af projekter i pilotfasen for 
projektobligationsinitiativet; finder det beklageligt, at EIB har støttet 
infrastrukturprojekter, der viste sig at være urentable og ikke-bæredygtige; mener, at 
EIB bør investere i projekter, der medfører håndgribelige økonomiske fordele, er 
klimavenlige og opfylder behovene og interesserne hos den befolkning, som de skal 
komme til gode;

33. beklager EIB's og Kommissionens rolle i Castor-projektet, som finansieres inden for 
rammerne af projektobligationsinitiativet og omfatter en risikovurdering, hvori der ikke 
blev taget højde for risikoen for øget seismisk aktivitet ved indsprøjtning af gas, selv om 
der forelå undersøgelser, hvori der klart blev advaret mod de potentielle farer1; 

1 Se også: Observatori de l’Ebre (CSIC, URLL). Evaluación de Impacto Ambiental (SGEA/SHG; Ref.: 
GAD/13/05) -‘Almacenamiento subterráneo de gas natural Amposta (Permiso Castor) Tarragona); IAM 2109-07 
- Estudio elaborado por la Dirección General de Política Ambiental y Sostenibilidad del Departamento de Medio 
Ambienta y Vivienda de la Generalitat de Catalunya sobre el estudio de impacto ambiental del Proyecto de 
almacén subterráneo de gas natural Castor’; og Simone Cesca, Francesco Grigoli, Sebastian Heimann, Álvaro 
González, Elisa Buforn, Samira Maghsoudi, Estefania Blanch y Torsten Dahm (2014): ‘The 2013 September–
October seismic sequence offshore Spain: a case of seismicity triggered by gas injection?’, Geophysical Journal 

http://gji.oxfordjournals.org/content/198/2/941.full?keytype=ref&ijkey=1bmfipz7cwocc2r
http://gji.oxfordjournals.org/content/198/2/941.full?keytype=ref&ijkey=1bmfipz7cwocc2r
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opfordrer indtrængende Kommissionen og EIB til at træffe foranstaltninger for at 
forhindre, at spanske borgere via et højere statsunderskud eller forhøjelse af 
energipriserne skal betale 1 300 mio. EUR i kompensation for et projekt, som blev 
vurderet på katastrofal vis; anmoder Kommissionen om at følge Den Europæiske 
Ombudsmands henstillinger og undersøge, om den spanske regerings beslutning 
vedrørende Castor kan betragtes som forbudt statsstøtte;

34. beklager, at EIB finansierede motorringvejen "Passante di Mestre",  efter at de 
italienske myndigheder offentligt bekendtgjorde, at den administrerende direktør for den 
vigtigste underleverandør var blevet anholdt for skattesvig; opfordrer EIB i lyset af de 
italienske myndigheders stadig igangværende undersøgelser af korruptionsskandalen i 
forbindelse med anlæggelsen og forvaltningen af "Passante di Mestre" til at undlade at 
finansiere "Passante di Mestre"-projektet gennem projektobligationsinitiativet eller 
noget andet finansielt instrument og til at sikre, at den gennemfører sin politik om 
nultolerance over for svig, når den overvejer at anvende projektobligationer;

35. opfordrer EIB til at øge sin risikotagningskapacitet ved at fremme udlån til de sektorer 
af økonomien, som har potentiale til at skabe vækst og jobs, men som har svært ved at 
opnå finansiering uden ordentlige garantier;

36. anmoder derfor om en omfattende vurdering af pilotprojekterne på grundlag af en 
inklusiv og åben høringsproces, der inddrager offentlige, nationale og lokale organer; 
fremhæver desuden behovet for, at finansierede projekter evalueres for så vidt angår 
merværdi, miljø, produktivitet og jobs; påpeger, at projektobligationsinitiativet stadig 
kun er i pilotfasen; opfordrer desuden Kommissionen til gennem den almindelige 
lovgivningsprocedure at indgive et lovgivningsforslag, som bedre vil kunne bidrage til 
at udforme den fremtidige strategi for projektobligationer, herunder gennem en 
forbedret ramme for EIB's resultatindikatorer for kvalitetsinvesteringer, for derved at 
kunne identificere og måle virkningerne af de finansierede projekter, for så vidt angår 
eksterne omkostninger, og deres sociale og miljømæssige fordele så bredt som muligt;

37. er bekymret over den mulige generalisering af initiativer med projektobligationer som 
en måde til at reducere udgifterne til private investeringer på, enten via lavere renter 
eller socialisering af tab, i stedet for den mere begrænsede mulighed for at yde støtte til 
investeringer i offentlighedens interesse, hvor private investeringer kan vise sig at give 
uundværlig ekspertise eller knowhow, som ikke findes i den offentlige sektor;

Energi og klima

38. opfordrer EIB til at sikre en behørig gennemførelse af sine nye udlånskriterier for 
energiprojekter og til regelmæssigt og offentligt at aflægge rapport om gennemførelsen 
heraf;

39. anmoder EIB om at intensivere sine investeringsbestræbelser med henblik på i betydelig 
grad at nedbringe sit CO2-fodaftryk og om at udarbejde politikker, der vil hjælpe 
Unionen med at nå dens klimamål; glæder sig over, at EIB vil udføre og kræve 
offentliggørelsen en klimavurdering og -gennemgang af alle dens aktiviteter i 2015, 

International, 198, 941–953.



RR\1054891DA.doc 11/29 PE544.105v02-00

DA

hvilket kan føre til en ny klimabeskyttelsespolitik; håber, at EIB's energipolitik konkret 
vil blive støttet af dens nye emissionsstandard, som skal anvendes på alle projekter for 
energifremstilling med fossilt brændsel for at frasortere investeringer med forventede 
kulstofemissioner over en vis grænse; opfordrer EIB til fortsat at revidere 
emissionstandarden og anvende strengere forpligtelser;

40. bifalder alle EIB's tiltag i retning af et skift til vedvarende energi; opfordrer til en 
afhjælpning af regionale skævheder ved udlån inden for vedvarende energi, navnlig med 
henblik på at støtte projekter i medlemsstater, som er afhængige af ikke-vedvarende 
energikilder, og under hensyntagen til forskelle i medlemsstaternes økonomier, og til, at 
der i fremtiden henledes yderligere opmærksomhed på mindre projekter vedrørende 
decentraliseret vedvarende energi uden for elnettet, som omfatter borgere og samfund; 
mener, at disse energikilder vil nedbringe Europas høje afhængighed af ekstern energi, 
forbedre forsyningssikkerheden og stimulere og skabe grøn vækst og grønne jobs; 
understreger betydningen af finansiering til energieffektivitet, energinet og relateret 
forskning og innovation;

41. anmoder EIB om en forøgelse af dens udlånsvolumen til projekter vedrørende 
energieffektivitet i alle sektorer, navnlig ved projekter vedrørende procesoptimering, 
SMV'er, bygninger og bymiljø; opfordrer EIB til at prioritere meget ugunstigt stillede 
områder i overensstemmelse med samhørighedspolitikken;

42. opfordrer EIB til at forelægge en evaluering af muligheden for at udfase dens udlån til 
projekter vedrørende ikke-vedvarende energi;

Infrastruktur

43. understreger, at investeringer i bæredygtige infrastrukturprojekter er afgørende for at 
øge konkurrenceevnen og genskabe vækst og jobs i Europa; opfordrer derfor til, at der 
afsættes EIB-finansiering til de områder, der er hårdest ramt af høj arbejdsløshed; 
påpeger, at EIB's finansiering primært bør fokusere på de lande, som halter bagefter 
med hensyn til infrastrukturens kvalitet og udvikling;

44. opfordrer til øget fokus på social bæredygtighed i EIB's investeringer i byområder; 
anerkender forbedringen i EIB's finansiering af sociale boliger, men understreger 
behovet for yderligere at udvikle forskning og aktiviteter inden for social bæredygtighed 
i forbindelse med bæredygtig byfornyelse;

Forskning og innovation

45. glæder sig over iværksættelsen af aktiviteterne under det første 
vækstfinansieringsinitiativ, og understreger betydningen af tilstrækkelig finansiering til 
projekter vedrørende forskning og innovation samt innovative nystartede virksomheder;

Beskæftigelse og sociale anliggender

46. bemærker iværksættelsen af initiativet "Jobs til unge – investering i kvalifikationer" og 
anmoder indtrængende EIB om at fremskynde gennemførelsen af dette initiativ og 
overveje at udvide det; 



PE544.105v02-00 12/29 RR\1054891DA.doc

DA

Styring, gennemsigtighed og ansvarlighed

47. anmoder EIB om en mere nøje overvågning af gennemførelsen af projekterne i 
samarbejde med medlemsstaterne for at sikre større effektivitet og sund forvaltning af 
de tildelte ressourcer;

48. påpeger, at den geografiske fordeling af finansieringen, som ydes af EIB, afslører 
betydelige forskelle mellem udlån til forskellige medlemsstater; opfordrer derfor EIB til 
at vurdere årsagerne til disse forskelle og sikre, at finansielle institutioner i alle 
medlemsstater fuldt ud er i stand til at forvalte og gennemføre EIB's programmer; 
opfordrer endvidere til særlige informationskampagner i alle medlemsstater med 
henblik på at øge opmærksomheden om særlige EIB-programmer; opfordrer endvidere 
til øget samarbejde mellem EIB og nationale myndigheder for at behandle flaskehalse, 
som hindrer undertegnelsen og gennemførelsen af EIB's projekter;

49. minder om, at Rådet og Parlamentet blev enige om, at tiden var inde til at undersøge 
rationaliseringen af det europæiske system for offentlige finansielle institutioner1;

50. opfordrer indtrængende EIB til at forbedre uafhængigheden hos og effektiviteten af 
dens kontor for indgivelse af klager; anmoder EIB's direktion om at tage højde for 
henstillingerne fra det pågældende kontor; opfordrer EIB til at reagere på Den 
Europæiske Ombudsmands udtalelser og til i højere grad at samarbejde med henblik på 
at forhindre situationer som undersøgelsen af klagen 178/2014/AN mod Den 
Europæiske Investeringsbank2;

51. mener, at der stadig er betydelig råderum til at forbedre gennemsigtigheden, 
vurderingen af lånenes økonomiske og sociale indvirkning og effektiviteten i 
gennemførelsen af passende omhu; gentager sin anmodning til banken om at fremlægge 
oplysninger om sin tilgang med hensyn til at fremskynde foranstaltninger til 
afhjælpning af disse problemer og kræver, at EIB sammen med Kommissionen opstiller 
en ufravigelig liste over kriterier for udvælgelse af disse finansielle formidlere, som 
gøres offentligt tilgængelig;

52. glæder sig over den aktuelle revision af gennemsigtighedspolitikken og andre initiativer 
på gennemsigtighedsområdet, der er vigtige skridt henimod fuldt ud at bryde EIB's 
tidligere hemmeligholdelseskultur, og opfordrer indtrængende EIB til at operere på 
grundlag af formodningen om offentliggørelse frem for formodningen om fortrolighed, 
eftersom dette ville reducere listen over information, der ikke bliver offentliggjort, 
betydeligt; henleder opmærksomheden på, at EIB skal sikre, at dens politik for 
gennemsigtighed er i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) 
nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens 

1 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1219/2011/EU af 16. november 2011 om Den Europæiske Unions 
tegning af yderligere aktier i Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) som følge af 
beslutningen om at udvide bankens aktiekapital (EUT L 313 af 26.11.2011, s. 1).

2 Den Europæiske Ombudsmands afgørelse, som afslutter undersøgelsen af klagen 
178/2014/AN mod Den Europæiske Investeringsbank - 
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/58171/html.bookmark

http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/58171/html.bookmark


RR\1054891DA.doc 13/29 PE544.105v02-00

DA

dokumenter; beklager ligeledes, at indekset over gennemsigtigheden af bistand for 
20131 viser, at EIB klarer sig dårligt med hensyn til gennemsigtighed og ansvarlighed;

53. anmoder EIB om at afstå fra at samarbejde med finansielle formidlere, der udviser 
dårlige resultater, hvad angår gennemsigtighed, skatteunddragelse eller aggressive 
former for skatteplanlægning eller andre skadelige skattemetoder såsom 
"skatteafgørelser" og ulovlige interne afregningspriser, svig, korruption og påvirkninger 
af miljøet eller sociale forhold, eller som ikke har et betydeligt lokalt ejerskab, og om at 
opdatere sine politikker for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme; fremhæver behovet for en mere omfattende gennemsigtighed med hensyn til 
globallån for at sikre en streng kontrol af konsekvenserne af denne form for indirekte 
udlån; opfordrer EIB til både at yde direkte finansiering og finansiering via formidlere 
på betingelse af offentliggørelse af landeopdelte skatterelevante data i 
overensstemmelse med CRD IV-bestemmelserne for kreditinstitutter og oplysninger om 
det reelle ejerskab; opfordrer EIB med henblik på dette til at etablere en ny ansvarlig 
beskatningspolitik, som tager udgangspunkt i dens politik for usamarbejdsvillige 
jurisdiktioner i 2015;

54. opfordrer indtrængende EIB til at undlade at samarbejde med enheder, der arbejder 
uden for jurisdiktioner med hemmelighedsregler, som "især er kendetegnet ved, at der 
ikke pålægges nogen skat eller kun en nominel skat, at der ikke foregår effektiv 
udveksling af oplysninger med andre landes skattemyndigheder, og at der mangler 
gennemsigtighed i lovgivningsmæssige eller administrative bestemmelser, eller en 
fremmed ikke-samarbejdsvillig jurisdiktion som defineret af OECD eller Den 
Finansielle Aktionsgruppe"2;

55. opfordrer indtrængende EIB til at indtage en ledende og eksemplarisk rolle i spørgsmål 
om gennemsigtighed og ansvarlighed på skatteområdet; opfordrer navnlig EIB til at 
indsamle præcise data om skattebetalinger, der stammer fra dens investerings- og 
udlånsaktiviteter, navnlig om beskatning af virksomheders overskud og navnlig i 
udviklingslande og analysere og offentliggøre disse data årligt;

56. bifalder oprettelsen af et offentligt register for dokumenter i 2014 i overensstemmelse 
med forordning (EF) nr. 1367/2006;

57. beklager, at EIB i forbindelse med en nylig sag (Mopani/Glencore) afviser at 
offentliggøre resultaterne af sin interne undersøgelse; noterer sig omhyggeligt 
anbefalingerne fra Den Europæiske Ombudsmand i klagen 349/2014/OV3 om, at EIB 
bør genoverveje sin afvisning af at give adgang til sin rapport om undersøgelsen af 
beskyldningerne om Glengores skatteunddragelse i forbindelse med finansiering af 
Mopanikobberminen i Zambia; anmoder EIB om at følge Den Europæiske 
Ombudsmands anbefalinger;

1 http://newati.publishwhatyoufund.org/2013/index-2013/results/
2 Betragtning 13 i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1219/2011/EU af 16. november 2011 om Den 
Europæiske Unions tegning af yderligere aktier i Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling 
(EBRD) som følge af beslutningen om at udvide bankens aktiekapital (EUT L 313 af 26.11.2011, s. 1)
3 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/58471/html.bookmark
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58. beklager den manglende mangfoldighed i EIB's direktion, styrelsesråd og bestyrelse, 
navnlig med hensyn til køn; anmoder EIB om at gennemføre ånden i 
kapitalkravsdirektivet, som i artikel 88, stk. 2 forpligter banker til "at fastsætte et mål 
for repræsentation af det underrepræsenterede køn i ledelsesorganet og udarbejde en 
politik for, hvordan antallet af repræsentanter fra det underrepræsenterede køn i 
ledelsesorganet kan øges for at opfylde målet. Målet, politikken og gennemførelsen 
heraf offentliggøres";

59. minder om, at der blev opnået enighed om, at Unionens medlem af EBRD's 
repræsentantskab skal sikre, at der rapporteres årligt til Parlamentet om anvendelsen af 
kapitalen, om foranstaltninger til at sikre gennemskueligheden af, hvordan EBRD har 
bidraget til opfyldelse af Unionens målsætninger, om risikoaktiviteter samt om 
samarbejdet mellem EIB og EBRD uden for Unionen; beklager, at medlemmet af 
repræsentantskabet og Kommissionen ikke har været proaktive med hensyn til 
gennemførelsen af denne juridiske bestemmelse1;

60. glæder sig over, at EIB har undertegnet det internationale initiativ vedrørende 
gennemsigtighed i bistanden (IATI) og inden for disse rammer er begyndt at give 
oplysninger om sine udlån uden for Den Europæiske Union;

Eksterne politikker

61. minder om, at EIB's eksterne politik, og navnlig de regionale tekniske operationelle 
retningslinjer, bør være i overensstemmelse med EU's udenrigspolitiske mål i henhold 
til artikel 21 i TEU; anmoder om, at lovgivningen i modtagerlandene overholdes fuldt 
ud;

62. glæder sig over oprettelsen af rammerne for resultatmåling i forbindelse med aktiviteter 
uden for EU og rapporterne om gennemførelsen heraf;

63. opfordrer EIB til at vurdere muligheden af at øge den eksterne finansiering til EU's 
østlige naboskab og naboskabet i det sydlige Middelhavsområde inden for det 
nuværende mandat;

64. bifalder, at det nye eksterne udlånsmandat for 2014-2020 forudsætter, at EIB 
offentliggør rapporter om projektgennemførelse; forventer, at EIB allerede i 2015 
opfylder dette krav;

65. gentager sin anmodning om, at Revisionsretten udarbejder en særberetning om EIB's 
udlånsaktiviteter i tredjelande og deres overensstemmelse med EU-politikker før 
midtvejsrevisionen af EIB's eksterne mandat og til at sammenligne merværdien heraf i 
forbindelse med de egne ressourcer, som EIB anvender; opfordrer desuden 
Revisionsretten til i sin analyse at skelne mellem de garantier, der ydes via EU-
budgettet, og investeringsfaciliteten, der sikres via EUF, de forskellige former for 
blandet finansiering, der anvendes i infrastrukturtrustfonden EU-Afrika, den caribiske 

1 Artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1219/2011/EU af 16. november 2011 om Den 
Europæiske Unions tegning af yderligere aktier i Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling 
(EBRD) som følge af beslutningen om at udvide bankens aktiekapital (EUT L 313 af 26.11.2011, s. 1).
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investeringsfond og investeringsfaciliteten for Stillehavet og anvendelsen af 
tilbageførsler til disse investeringer; anmoder ligeledes Revisionsretten om i sin analyse 
at medtage EIB's forvaltning af midler fra EU-budgettet i forbindelse med 
investeringsfaciliteten gennem Den Europæiske Udviklingsfond og gennem forskellige 
former for blandet finansiering ved hjælp af EU's blandingsfaciliteter, samt anvendelsen 
af tilbageførsler til disse investeringer;

Yderligere anbefalinger

66. anmoder EIB og Parlamentet om at oprette en platform for dialog mellem EIB og 
Parlamentets relevante udvalg; anmoder på dette grundlag EIB om kvartalsvis at 
aflægge rapport til Parlamentet og drøfte EIB's fremskridt og aktiviteter med dette; 
foreslår, at der etableres en regelmæssig struktureret dialog mellem EIB's formand og 
Parlamentet, svarende til den kvartalsvise monetære dialog mellem ECB og 
Parlamentet, for at sikre øget parlamentarisk kontrol med EIB's aktiviteter og fremme 
forbedret samarbejde og koordinering mellem de to institutioner;

67. bemærker, at der fortsat er klager fra navnlig små virksomheder vedrørende manglende 
adgang til finansiering fra EIB's eksterne udlånskapacitet og til finansiering, som støttes 
af EIF; anmoder derfor om en årlig undersøgelse af, hvor mange SMV'er, navnlig 
mikrovirksomheder, der har nydt godt af disse faciliteter, og hvilke foranstaltninger EIB 
har truffet med hensyn til de politikker, som anvendes af de formidlere, som EIB bruger 
til at forbedre den effektive adgang til finansiering for SMV'er;

68. kræver, at der udarbejdes en grundig vurdering og en beretning om de risici og 
kontrolsystemer, der er forbundet med blandet finansiering med Kommissionen i lyset 
af den indvirkning, som aktiviteter med blandet finansiering har, ikke kun med hensyn 
til tilsyn, men også med hensyn til forvaltningsmuligheder;

69. glæder sig over den stærke kvalitet af EIB's aktiver med en andel af nødlidende lån tæt 
på 0 % (0,2 %) af den samlede låneportefølje; mener, at det er afgørende at sikre, at EIB 
bevarer sin triple A-kreditvurdering for fortsat at kunne få adgang til de internationale 
kapitalmarkeder på de bedste finansieringsvilkår med deraf følgende positive virkninger 
for projekternes gennemførelse og for interessenterne samt EIB's forretningsmodel;

70. bemærker, at trepartsaftalen, der er omtalt i artikel 287, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, om samarbejdet mellem EIB, Kommissionen og 
Revisionsretten vedrørende Revisionsrettens metoder til revision af EIB's aktiviteter 
med hensyn til at forvalte Unionens og medlemsstaternes midler, skal fornyes i 2015; 
opfordrer EIB til at opdatere Den Europæiske Revisionsrets mandat i denne forbindelse 
ved at medtage EIB's nye faciliteter, som vedrører offentlige midler fra EU eller Den 
Europæiske Udviklingsfond;

71. glæder sig over, at EIB's Styrelsesråd har godkendt en opdateret politik til bekæmpelse 
af svig i 2013, som bekræfter bankens nultolerancepolitik;

72. kræver øget effektivitet, mindre regulering og mere fleksibilitet i fordelingen af EIB-
midler;
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73. opfordrer EIB til at engagere sig i en struktureret kommunikationsproces med 
parlamenter, regeringer og arbejdsmarkedets parter for regelmæssigt at finde frem til de 
jobskabelsesinitiativer, som kunne bidrage til at opnå en vedvarende forbedring af 
Europas konkurrenceevne;

74. glæder sig over den støtte, som ydes til SMV'er i de områder, som har en 
ungdomsarbejdsløshedsprocent på over 25 %;

75. glæder sig over, at der fokuseres på midcap-selskaber (virksomheder med mellem 250 
og 3 000 ansatte) via midcap- og vækstfinansieringsinitiativet, som støtter lån, navnlig 
til innovative midcap-selskaber;

76. ser med tilfredshed på EIB's nye initiativ "Jobs til unge – investering i kvalifikationer", 
som fokuserer på finansieringsfaciliteter til erhvervsuddannelse og mobilitet blandt 
studerende/lærlinge med henblik på at give unge varige beskæftigelsesmuligheder, og 
opfordrer til at sætte endnu større fokus på erhvervsuddannelse og øgede investeringer i 
dette låneprogram i de kommende år; mener dog, at dette program ikke bør kanalisere 
midler væk fra den nuværende tilskudsordning, navnlig hvad angår Eramus+-
programmet; understreger, at mobilitet skal betragtes som en mulighed og stadig være 
frivillig og ikke gøres til et instrument, som bidrager til affolkning og marginalisering af 
områder, som er ramt af arbejdsløshed; kræver, at der fokuseres på de projekter, som vil 
muliggøre skabelse af kvalitetsjobs med særlig opmærksomhed på projekter, som 
vedrører skabelse af beskæftigelse til unge, forøgelse af andelen af kvinder på 
arbejdsmarkedet, reduktion af langtidsledighed og forbedring af de vanskeligt stillede 
samfundsgruppers muligheder for at finde arbejde;

77. glæder sig over den omfattende erfaring, som EIB har med at finansiere uddannelser via 
studielånsoperationer, som gennemføres i Europa, navnlig i lyset af at Erasmus Master-
studielånsgarantier for mobilitet vil blive indført af EIB-Gruppen i 2015; understreger 
betydningen af fordelagtige tilbagebetalingsregler for at sikre fuldstændig let adgang til 
lån for studerende uanset set deres økonomiske baggrund;

78. opfordrer EIB til at være særligt opmærksom på kriteriet under den første søjle om at 
bidrage til vækst og beskæftigelse, og navnlig ungdomsbeskæftigelse, når den udvælger 
sine projekter i henhold til vurderingsmetoden under den tredje søjle; understreger 
betydningen af jobs, uddannelse og lærlingeuddannelser for unge som led i overgangen 
til en bæredygtig, jobskabende model;

79. minder om næstformand Katainens tilsagn om at øge EIB's potentiale, ikke bare i 
relation til infrastruktur, men også til ungdomsbeskæftigelse og -uddannelse, og 
opfordrer EIB til i sin næste årsberetning at aflægge beretning om hvilke fremskridt, der 
er gjort på dette område; mener, at foranstaltninger til fordel for ungdomsbeskæftigelse, 
der allerede er iværksat, bør gennemføres hurtigere og gradvist udvides;

80. mener, at EIB bør investere væsentligt i foranstaltninger, som skaber bæredygtige jobs 
for de yngre generationer, ud over dem som allerede er iværksat under 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet;

81. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
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EIB og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.



PE544.105v02-00 18/29 RR\1054891DA.doc

DA

5.12.2014

UDTALELSE FRA BUDGETKONTROLUDVALGET

til Økonomi- og Valutaudvalget

om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2013
(2014/2156(INI))

Ordfører for udtalelse: Ryszard Czarnecki

FORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at den drivende kraft til at støtte økonomisk vækst og konkurrenceevnen og 
tilstrækkeligheden mellem EIB's aktiviteter og EU's vigtige prioriteter på mellemlang 
og langt sigt som f.eks. jobskabelse, øget konkurrenceevne, forskning og udvikling, 
støtte til SMV'er, midcap-selskaber og iværksætteri, strategiske infrastrukturer og 
ressourceeffektivitet er varige målsætninger, som fuldt ud skal forfølges og genoplives; 

2. støtter EIB's rolle som katalysator for frembringelse af nye og hurtige vækstdrivkræfter; 
opfordrer EIB til yderligere at definere en strategisk analyse af finansieringen af 
investeringer på langt sigt for at sikre udviklingen af en bæredygtig og intelligent 
investeringsstrategi på europæisk plan og forelægge fælles investeringsplaner, som 
inddrager private og offentlige interessenter på passende niveauer (på regionalt, 
nationalt og europæisk plan); 

3. opfordrer til øget fokus på social bæredygtighed i EIB's investeringer i byområder; 
anerkender forbedringen i EIB's finansiering af sociale boliger, men understreger 
behovet for yderligere at udvikle forskning og aktiviteter inden for social bæredygtighed 
i forbindelse med bæredygtig byfornyelse;

4. erkender den væsentlige kontracykliske og stabiliserende rolle, som EIB's aktioner 
spiller, for at støtte sunde projekter i hele EU og andre steder med en forhøjet 
lånekapacitet på op til 75 mia. EUR, dvs. en forhøjelse på 37 % sammenlignet med 
2012, og opfordrer EIB til yderligere at finde, opnå og anvende yderligere 
finansieringskilder til at fremme det økonomiske opsving og vækst;
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5. minder om, at prioriteringen inden for EIB's udlånsaktiviteter til projekter med klare 
resultater og indvirkning på økonomisk vækst, opsving og beskæftigelse skal være det 
centrale vejledende princip, samtidigt med at udfordringerne efter krisen behandles ved 
at øge dens støtte til genindustrialiseringsprojekter i Europa; 

6. anmoder i denne forbindelse om flere oplysninger om den præcise karakter af de enkelte 
projekter, som finansieres direkte og indirekte via EIB's udlånsaktiviteter, og navnlig 
om deres merværdi og indvirkning på den økonomiske vækst, opsvinget og 
beskæftigelsen;

7. glæder sig over forhøjelsen af EIF's kapital med 1,5 mia. EUR, som bør gøre det muligt 
at øge fondens aktiviteter på kort sigt, navnlig ved at lukke op for og lette SMV'ers 
adgang til finansiering, men anmoder derfor også om at tilpasse dens 
risikostyringssystem via en kortlægning af risici i EIB-Gruppen opdelt efter 
interventionspolitikker; fremhæver EIB's betydning for at fremme partnerskaber for 
finansiering af SMV'ers aktiviteter;

8. glæder sig ud over den øgede udlånskapacitet over gennemførelsen og udviklingen af 
nye aktiviteter inden for handelsfinansiering i lande, som er ramt af den økonomiske 
krise, navnlig SMV-handelsfinansieringsfaciliteten eller skræddersyede finansielle 
løsninger som f.eks. den europæiske mikrofinansieringsfacilitet til finansiel inklusion; 
tilskynder EIB til at udvide fordelene ved disse nye instrumenter til nye modtagere på 
europæisk plan;

9. bemærker, at der fortsat er klager fra navnlig små virksomheder vedrørende manglende 
adgang til finansiering fra EIB's eksterne udlånskapacitet og til finansiering, som støttes 
af EIF; anmoder derfor om en årlig undersøgelse af, hvor mange SMV'er, navnlig 
mikrovirksomheder, der har nydt godt af disse faciliteter, og hvilke foranstaltninger EIB 
har truffet med hensyn til de politikker, som anvendes af de formidlere, som EIB bruger 
til at forbedre den effektive adgang til finansiering for SMV'er;

10. glæder sig over alle initiativer, som EIB har udviklet for at opnå et innovationsvenligt 
klima og finansiering via det første vækstfinansieringsinitiativ eller risikodelingsstyring 
for innovative SMV'er og nystartede virksomheder;

11. glæder sig over, at det oprindelige beløb på 6 mia. EUR, der var øremærket til 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, langt fra nåede op på 9,1 mia. EUR, og opfordrer 
indtrængende EIB til at fremskynde gennemførelsen af dette initiativ og overveje en 
udvidelse af det;

12. fremhæver betydningen af EIB's rolle for at udvikle uddannelsesinfrastrukturen som et 
middel til at forbedre kvalifikationer og løse problemerne med ungdomsarbejdsløshed i 
Europa; glæder sig over EIB's øgede aktiviteter med at udvikle uddannelsesfaciliteter til 
at behandle problemet med mangel på arbejdspladser til unge;

13. noterer sig initiativet for projektobligationer på infrastrukturområdet inden for transport, 
energi og ressourcer;

14. glæder sig over ikrafttrædelsen af de nye udlånsbetingelser for energisektorerne og 
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investeringen på 19 mia. EUR i klimaprojekter; gentager den afgørende betydning af at 
nå EU's energimål; 

15. kræver, at der udarbejdes en grundig vurdering og en beretning om de risici og 
kontrolsystemer, der er forbundet med blandet finansiering med Kommissionen i lyset 
af den indvirkning, som aktiviteter med blandet finansiering har, ikke kun med hensyn 
til tilsyn, men også med hensyn til forvaltningsmuligheder;

16. gentager sin anmodning om, at Revisionsretten udarbejder en særberetning om EIB's 
udlånsaktiviteter i tredjelande og deres overensstemmelse med EU-politikker før 
midtvejsrevisionen af EIB's eksterne mandat og til at sammenligne merværdien heraf i 
forbindelse med de egne ressourcer, som EIB anvender; opfordrer desuden 
Revisionsretten til i sin analyse at skelne mellem de garantier, der ydes via EU-
budgettet, og investeringsfaciliteten, der sikres via EUF, de forskellige former for 
blandet finansiering, der anvendes i infrastrukturtrustfonden EU-Afrika, den caribiske 
investeringsfond og investeringsfaciliteten for Stillehavet og anvendelsen af 
tilbageførsler til disse investeringer;

17.  erkender behovet for civilsamfundets deltagelse for at etablere velstående og 
bæredygtige naboregioner via socioøkonomiske udviklingsinitiativer og den private 
sektors investeringer; minder om behovet for fortsat at støtte dele af civilsamfundet, der 
deltager i den demokratiske og økonomiske overgang i de sydlige Middelhavslande og 
østlige partnerlande i overensstemmelse med EU's udenrigspolitiske målsætninger, som 
er fastsat af Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil;

18. opfordrer EIB og EBRD til fortsat at arbejde hen imod det bedst mulige operationelle 
samarbejde om gennemførelsen af projekter, og mener, at dette tættere samarbejde 
mellem bankerne er nødvendigt for at optimere udgifterne og fremme synergier med en 
mere effektiv anvendelse af ressourcer;

19. glæder sig over, at EIB tilsluttede sig det internationale initiativ vedrørende 
gennemsigtighed i bistanden (IATI) i oktober 2013, og opfordrer EIB til at gennemføre 
IATI-standarderne for alle udlånsaktiviteter i partnerlande uden for EU; støtter de 
bestræbelser, EIB har gjort for at sikre sammenhæng i anvendelsen af politikken om 
gennemsigtighed i sine tjenestegrene, navnlig gennem fortsat bevidstgørelse og 
oprettelse af fokuspunkter også over for eksterne interessenter og EU-borgere;

20. minder om, at gennemsigtighed i gennemførelsen af EU-politikker ikke kun fører til 
styrkelse af EIB's generelle virksomhedsansvar med et klart overblik over typen af 
finansielle formidlere og endelige modtagere, men også bidrager til at forbedre 
effektiviteten og bæredygtigheden af bistanden til de finansierede projekter;

21. bemærker med bekymring, at EIB i modsætning til forpligtelserne, der er indgået i 
henhold til IATI, overvejer at ændre sine regler om adgang til dokumenter for 
interessenter og borgere og gøre dem mere restriktive; opfordrer på ny EIB til at sikre, 
at den eksisterende EU-lovgivning anvendes fuldt ud, navnlig forordning (EF) nr. 
1049/2001 med hensyn til adgang til dokumenter vedrørende dens administrative 
opgaver, samtidig med at det generelle princip om, at "arbejde så åbent som muligt", der 
er fastsat i artikel 15, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
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respekteres i forbindelse med alle EIB's opgaver;

22. foreslår, at der etableres en regelmæssig struktureret dialog mellem EIB's formand og 
Parlamentet, svarende til den kvartalsvise monetære dialog mellem ECB og 
Parlamentet, for at sikre øget parlamentarisk kontrol med EIB's aktiviteter og fremme et 
forbedret samarbejde og koordinering mellem de to institutioner;

23. glæder sig over den stærke kvalitet af EIB's aktiver med en andel af nødlidende lån tæt 
på 0 % (0,2 %) af den samlede låneportefølje; mener, at det er afgørende at sikre, at EIB 
bevarer sin triple A-kreditvurdering for fortsat at kunne få adgang til de internationale 
kapitalmarkeder på de bedste finansieringsvilkår med deraf følgende positive virkninger 
for projekternes gennemførelse og for interessenterne samt EIB's forretningsmodel;

24. gentager sin anmodning om, at der i EIB's årsberetning udvikles og integreres 
tværgående resultatindikatorer for indvirkningen af EIB's interventioner, som eventuelt 
navnlig viser multiplikator- og gearingeffekten;

25. foreslår, at det eksterne lovbestemte tilsyn:

i) foretages af ECB på grundlag af artikel 127, stk. 6, TEUF, eller

ii) foretages inden for rammerne af den kommende bankunion, som er foreslået i 
Kommissionens meddelelse af 12. september 20121, eller

iii) hvis dette ikke er muligt og på grundlag af en fremgangsmåde baseret på et 
frivilligt tiltag fra EIB's side, foretages af Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed, med eller uden deltagelse af en eller flere nationale 
tilsynsmyndigheder, eller af en uafhængig revisor,

og beklager, at Kommissionen ikke har foreslået nogen foranstaltninger med henblik 
herpå til trods for Parlamentets anmodninger, hvoraf den første er fra 2007;

26. bemærker, at trepartsaftalen, der er omtalt i artikel 287, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, om samarbejdet mellem EIB, Kommissionen og 
Revisionsretten vedrørende Revisionsrettens metoder til revision af EIB's aktiviteter 
med hensyn til at forvalte Unionens og medlemsstaternes midler, skal fornyes i 2015; 
opfordrer EIB til at opdatere Den Europæiske Revisionsrets mandat i denne forbindelse 
ved at medtage EIB's nye faciliteter, som vedrører offentlige midler fra EU eller Den 
Europæiske Udviklingsfond;

27. minder om, at EIB regelmæssigt må være opmærksom på og revidere sin politik over 
for jurisdiktioner, som ikke opfylder kravene, i overensstemmelse med 
landevurderingerne, som blev offentliggjort af OECD's Globale Forum for 
Gennemsigtighed og Informationsudveksling på Skatteområdet i november 2013 såvel 
som at opdatere sine politikker for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og 
finansiering af terrorisme;

1 COM(2012)0510.
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28. glæder sig over, at EIB's Styrelsesråd har godkendt en opdateret politik til bekæmpelse 
af svig i 2013, som bekræfter bankens nultolerancepolitik.



RR\1054891DA.doc 23/29 PE544.105v02-00

DA

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse 2.12.2014

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

17
0
3

Til stede ved den endelige afstemning - 
medlemmer

Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás 
Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, 
Verónica Lope Fontagné, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, 
Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, 
Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere

Caterina Chinnici, Benedek Jávor, Louis-Joseph Manscour, Julia Pitera



PE544.105v02-00 24/29 RR\1054891DA.doc

DA
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE 
ANLIGGENDER

til Økonomi- og Valutaudvalget

om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2013
(2014/2156(INI))

Ordfører for udtalelse: David Casa

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. bifalder, at EIB i 2013 anvendte 9,1 mia. EUR på fremme af faglig specialisering af og 
beskæftigelsesmuligheder for unge, og påpeger, at dette udgør en stigning på 50 % i 
forhold til det oprindelige mål, men stiller spørgsmålstegn ved tilstrækkeligheden af 
dette beløb i betragtning af, at så mange millioner unge er uden beskæftigelse;

2. bifalder kapitalforhøjelsen på 10 mia. EUR i 2013; er enig i, at dette instrument 
fremmer kontracykliske investeringer; bemærker, at det kan blive nødvendigt med en 
yderligere kapitalforhøjelse;

3. mener, at projekter, som vælges af EIB, ikke kun bør give mulighed for at genoprette 
arbejdspladser og vækst, men også behandle problemet med at definere udfordringerne 
for det 21. århundrede, såsom klimaændringer, energiuafhængighed, global konkurrence 
og voksende uligheder;

4. mener, at EIB's finansiering kunne yde et afgørende bidrag til jobskabelse og vækst, 
hvis der udvikles bedre finansieringsinstrumenter til at fremme private investeringer i 
meget større omfang end tidligere;

5. kræver øget effektivitet, mindre regulering og mere fleksibilitet i fordelingen af EIB-
midler;

6. opfordrer EIB til at engagere sig i en struktureret kommunikationsproces med 
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parlamenter, regeringer og arbejdsmarkedets parter for regelmæssigt at finde frem til de 
jobskabelsesinitiativer, som kunne bidrage til at opnå en vedvarende forbedring af 
Europas konkurrenceevne;

7. minder om, at små og mellemstore virksomheder udgør rygraden i vores økonomi og 
har et enormt potentiale til at skabe beskæftigelse, især for unge, og fremme et 
tostrenget system med faglig uddannelse og lærlingeordninger; understreger derfor, at 
over 85 % af alle nye arbejdspladser i Europa er skabt via SMV'er; påpeger imidlertid, 
at tostrengede uddannelsessystemer i visse lande ikke direkte og uændret kan overtages, 
og at de derfor bør tilpasses forholdene i de enkelte medlemsstater;

8. glæder sig over den støtte, som ydes til SMV'er i de områder, som har en 
ungdomsarbejdsløshedsprocent på over 25 %;

9. bifalder i denne forbindelse den stigning på 50 % i forhold til 2012 i EIB's finansiering 
til SMV'er, som har medført, at 2,8 mio. jobs er blevet bevaret i EU; opfordrer EIB til 
samtidig at befri SMV'er for unødvendigt bureaukrati i dens administrations- og 
ansøgningsprocesser; bemærker med bekymring den økonomiske splittelse blandt 
medlemsstaterne i 2013 og 2014 og minder om, at det er en overordentlig stor hindring 
for SMV'ers vækst og bæredygtighed og deres muligheder for at investere og skabe 
arbejdspladser; kræver yderligere oplysninger om EIB's finansiering til SMV'er i 2013 i 
forhold til 2012 og dens indvirkning på beskæftigelsesfrekvenser i EU;

10. påpeger, at SMV'er kan tilvejebringe kraftig vækst og arbejdspladser under gunstige 
politiske og økonomiske forhold; påpeger, at SMV'er vil have mere succes med at skabe 
vækst og job, hvis der også er gunstige finansieringsmuligheder for investeringer med 
en højere risikoprofil; sætter i denne forbindelse spørgsmålstegn ved, at EIB alt for ofte 
har fungeret som en privat bank og anvendt de samme kriterier for udvælgelse af 
projekter, idet den har afvist projekter, som er i offentlighedens interesse, men ikke er 
blevet anset for at give tilstrækkelig valuta for pengene; opfordrer som et led i 
Kommissionens planer om at investere i en ny form for velstand EIB til at give SMV'er, 
mikrovirksomheder og socialøkonomiske organisationer strømlinet garanteret adgang til 
finansiering af bæredygtige jobskabende projekter, herunder små projekter;

11. glæder sig over, at EIB vurderer medlemsstaternes økonomiske behov fra sag til sag, og 
understreger, at det er en forudsætning for en sammenhængende udvikling i EU, at der 
tages hensyn til medlemsstaternes særlige behov baseret på deres forskellige 
udviklingstrin;

12. glæder sig over, at der fokuseres på midcap-selskaber (virksomheder med mellem 250 
og 3 000 ansatte) via midcap- og vækstfinansieringsinitiativet, som støtter lån, navnlig 
til innovative midcap-selskaber;

13. påpeger, at SMV'er kun kan skabe vækst og job, hvis de tilbydes gunstige og stabile 
økonomiske forhold, hvori de kan gøre dette;

14. henleder opmærksomheden på, at EIB skal sikre, at dens politik for gennemsigtighed er 
i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt 
i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter;
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15. ser med tilfredshed på EIB's nye initiativ "Jobs til unge – investering i kvalifikationer", 
som fokuserer på finansieringsfaciliteter til erhvervsuddannelse og mobilitet blandt 
studerende/lærlinge med henblik på at give unge varige beskæftigelsesmuligheder, og 
opfordrer til at sætte endnu større fokus på erhvervsuddannelse og øgede investeringer i 
dette låneprogram i de kommende år; mener dog, at dette program ikke bør kanalisere 
midler væk fra den nuværende tilskudsordning, navnlig hvad angår Eramus+-
programmet; understreger, at mobilitet skal betragtes som en mulighed og stadig være 
frivillig og ikke gøres til et instrument, som bidrager til affolkning og marginalisering af 
områder, som er ramt af arbejdsløshed; kræver, at der fokuseres på de projekter, som vil 
muliggøre skabelse af kvalitetsjob med særlig opmærksomhed på projekter, som 
vedrører skabelse af beskæftigelse til unge, forøgelse af andelen af kvinder på 
arbejdsmarkedet, reduktion af langtidsledighed og forbedring af de vanskeligt stillede 
samfundsgruppers muligheder for at finde arbejde;

16. glæder sig over den omfattende erfaring, som EIB har med at finansiere uddannelser via 
studielånsoperationer, som gennemføres i Europa, navnlig i lyset af at Erasmus Master-
studielånsgarantier for mobilitet vil blive indført af EIB-Gruppen i 2015; understreger 
betydningen af fordelagtige tilbagebetalingsregler for sikre fuldstændig let adgang til 
lån for studerende uanset set deres økonomiske baggrund;

17. fremhæver betydningen af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet, Progress, for 
bekæmpelsen af social udstødelse og til støtte for udsatte grupper, navnlig inden for den 
sociale økonomi; understreger behovet for øgede bestræbelser fra EU-institutionernes 
side med henblik på at bekæmpe fattigdom og social udstødelse, som for øjeblikket 
rammer 10 millioner flere mennesker end i 2010, og påpeger, at der er langt vej igen, til 
Europa 2020-strategiens mål på dette område vil være nået; bemærker, at fænomenet 
social og økonomisk udstødelse ikke kun vedrører fattige lande, men at den vedrører 
hovedparten af medlemsstaterne uanset deres økonomiske udviklingsniveau;

18. opfordrer EIB til at være særligt opmærksom på kriteriet under den første søjle om at 
bidrage til vækst og beskæftigelse, og navnlig ungdomsbeskæftigelse, når den udvælger 
sine projekter i henhold til vurderingsmetoden under den tredje søjle; understreger 
betydningen af jobs, uddannelse og lærlingeuddannelser for unge for at gå over til en 
bæredygtig, jobskabende model;

19. opfordrer EIB til mere generelt at følge de retningslinjer, som demokratisk er vedtaget 
af de valgte repræsentanter for Europas borgere, og understreger i denne forbindelse 
behovet for øget gennemsigtighed og en mere regelmæssig dialog mellem EIB og 
Parlamentet;

20. glæder sig over, at EIB har vedtaget en skræddersyet tilgang, hvor den gearer sine 
finansielle løsninger til medlemsstaternes særlige behov;

21. erindrer om EIB's centrale rolle i at bidrage til gennemførelsen af den ambitiøse 
investeringspakke på 300 mio. EUR, som den nye formand for Kommissionen, Jean-
Claude Juncker, har lovet, og anmoder EIB om snarest muligt at give oplysninger om, 
hvilke typer projekter under dens forvaltning, der indgår som en del af denne pakke, 
formålene hermed, og hvordan disse projekter vil blive finansieret;
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22. mener, at de investeringer, som vælges af EIB, og som indgår i den nye 
investeringspakke, bør tilvejebringe klare, positive eksterne resultater for samfundet 
som helhed i stedet for i visse specifikke sektorer; mener, at investeringerne ikke alene 
bør føre til en forøgelse af kvalitetsfyldt beskæftigelse og økonomisk vækst, men at de 
også bør bringe vort samfund fremad;

23. opfordrer EIB til at prioritere investeringer i energiomstilling, klimaændringer, den 
digitale økonomi og menneskelig kapital for at opfylde fremtidens udfordringer og 
omstrukturere Europas industri;

24. minder om næstformand Katainens tilsagn om at øge EIB's potentiale, ikke bare i 
relation til infrastruktur, men også til ungdomsbeskæftigelse og -uddannelse, og 
opfordrer EIB til i sin næste årsberetning at aflægge beretning om hvilke fremskridt, der 
er gjort på dette område; mener, at foranstaltninger til fordel for ungdomsbeskæftigelse, 
der allerede er iværksat, bør gennemføres hurtigere og gradvist udvides;

25. mener, at EIB bør investere væsentligt i foranstaltninger, som skaber bæredygtige jobs 
for de yngre generationer, ud over dem som allerede er iværksat under 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet;

26. glæder sig over EIB's hensigt om at fremme innovation, uddannelse og investeringer for 
at fremme den økonomiske vækst og skabe jobs;

27. kræver, at der sker en forbedring af EIB's gennemsigtighedsproces, navnlig hvad angår 
Parlamentets evaluering af den, for at give MEP'er mulighed for at få fuldt kendskab til 
samtlige aktiviteter og projekter, som forvaltes af banken;

28. opfordrer EIB til at spille en ledende rolle i finansieringen af planen om at investere i en 
ny form for velstand, som Kommissionen har iværksat; forventer i denne forbindelse, at 
banken stiller midler til rådighed for SMV'er og mikrovirksomheder og sikrer, at 
investeringerne er gearet til at tilvejebringe fordele for samfundet som helhed;

29. opfordrer EIB til fuldt ud at spille sin rolle som en drivkraft for økonomisk opsving, 
som er baseret på bæredygtig, miljøvenlig vækst;
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