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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2019
(2019/2126(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 og 309 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og protokol nr. 5 vedrørende vedtægterne 
for Den Europæiske Investeringsbank (EIB), 

– der henviser til EIB’s forretningsplan 2019, som er offentliggjort på EIB’s websted,

– der henviser til EIB's aktivitetsberetning for 2018 med titlen "Potentiel libéré" (frigjort 
potentiale),

– der henviser til EIB's finansielle beretning og statistiske beretning for 2018,

– der henviser til EIB's rapport med titlen "EIB operations inside the European Union – 
Annual report 2018" (EIB's aktiviteter i Den Europæiske Union – Årsberetning 2018), 
offentliggjort i 2019,

– der henviser til EIB's rapport med titlen "The EIB outside the European Union – 
Financing with global impact – Annual report 2018" (EIB uden for Den Europæiske 
Union – Finansiering med global indvirkning — Årsberetning 2018)), der er helliget 
EIB's transaktioner uden for Den Europæiske Union, og som blev offentliggjort i 2019,

– der henviser til den EIB-rapport, der blev offentliggjort i 2019 med titlen "European 
Investment Advisory Hub" (Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning),

– der henviser til den nye klimastrategi og den nye udlånspolitik inden for energisektoren, 
der blev vedtaget af EIB i november 2019,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2396 af 
13. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 
for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og 
indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for 
Investeringsrådgivning1,

– der henviser til EIB's initiativ med henblik på økonomisk modstandsdygtighed,

– der henviser til EIB’s godkendelse af EU's ratificering af Parisaftalen af 7. oktober 
2016,

– der henviser til FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og de bæredygtige 
udviklingsmål (SDG),

– der henviser til den åbningstale, der blev holdt af kandidaten til posten som formand for 
Europa-Kommissionen, Ursula von der Leyen, den 16. juli 2019 på Parlamentets 
plenarmøde i Strasbourg,

1EUT L 345 af 29.12.2017, s. 34.
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– der henviser til den åbningstale, der blev holdt af formanden for Europa-Kommissionen, 
Ursula von der Leyen, den 11. december 2019 på Parlamentets plenarmøde i 
Strasbourg, 

– der henviser til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0000/2019),

A. der henviser til artikel 309 i TEUF og Den Europæiske Unions Domstols retspraksis, 
ifølge hvilke EIB skal bidrage til virkeliggørelsen af Unionens mål, og til artikel 18 i 
EIB's vedtægter, ifølge hvilken EIB skal anvende sine midler på en velordnet måde i 
Unionens interesse, der henviser til, at dette omfatter Parisaftalen om klima og 
Unionens forpligtelser på miljøområdet, der er fastsat i artikel 11 og 191 i TEUF;

B. der henviser til, at EIB's obligationer er vurderet til AAA af de største 
kreditvurderingsbureauer, bl.a. fordi den tilhører medlemsstaterne, og på grund af dens 
forsigtighedsbaserede risikostyring;

C. der henviser til, at EIB bør opretholde sit høje niveau af kreditværdighed samt en 
portefølje af solide aktiver af høj kvalitet;

D. der henviser til, at EIB som den største multilaterale låntager og donor er EU's naturlige 
partner i gennemførelsen af finansielle instrumenter;

E. der henviser til, at Kommissionen anslår de årlige investeringer, der er nødvendige for 
at nå EU's mål for 2030, til 1115 mia. EUR2;

Generelle råd

1. bemærker, at EIB i 2018 investerede 64 mia. EUR i 854 projekter;

2. understreger endnu en gang behovet for at mindske ulighederne i den geografiske 
fordeling af EIB's finansiering, idet 57 % blev tildelt seks medlemsstater i 2018; 
opfordrer til en retfærdig og gennemsigtig geografisk fordeling af projekter og 
investeringer med særligt fokus på mindre udviklede regioner;

3. opfordrer EIB til i høj grad at styrke ordningerne for ydelse af teknisk bistand og 
finansiel ekspertise til lokale og regionale myndigheder i fasen, inden projekterne 
godkendes, for at give alle medlemsstater større muligheder for at få adgang til 
ordningerne og blive inddraget;

4. anser de ti standarder i EIB's sociale og miljømæssige håndbog, der er en forudsætning 
for at kunne tage del i EIB's lånetransaktioner, som yderst vigtige;

Mod en klimabank

5. glæder sig over de beslutninger, som EIB's bestyrelse traf den 14. november 2019 om 
at bringe EIB's politik i overensstemmelse med målet om at sikre en opvarmning på 

2 Europa-Kommissionen, SWD (2016) 405 final/2 af 6.12.2016, tabel 22 (EUCO30-scenario, 
kilde: Primes model).
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højst 1,5 °C over det førindustrielle niveau;

6. opfordrer til, at Den Europæiske Investeringsfond (EIF) integreres fuldt ud i alle EIB's 
klimaforanstaltninger; opfordrer EIF til at lægge større vægt på innovationsbehov i 
forbindelse med omstillingen til et klimaneutralt Europa;

7. glæder sig over, at EIB i 2018 ydede 29 % af sin långivning til klimaprojekter;

8. opfordrer til, at der i 2020 udarbejdes en samlet køreplan for at nå det samlede mål på 
50 % til klimalångivning senest i 2025 samt garantier for klimaneutralitet for de 
resterende lån efter en åben og gennemsigtig offentlig høringsproces;

9. opfordrer til at styrke kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med 
klimaindsatsen for at undgå risikoen for, at investeringer ikke resulterer i betydelige 
reduktioner af drivhusgasser, navnlig med hensyn til bioenergi, lavemissionsgasser, 
CO2-opsamling og -oplagring og kompensationsprogrammer; mener, at en generel 
bestemmelse om undgåelse af skadelige følger bør understøtte alle EIB's transaktioner 
og medtages i dens erklæring om miljømæssige og sociale standarder, som i 2020 skal 
revideres og tilpasses til målet om en opvarmning på højst 1,5 °C;

10. mener, at det er alarmerende, at kun seks af de 20 største energilåneprojekter i 2017 
har medtaget CO2-fodaftrykket i deres miljø- og socialdatablade;

11. glæder sig over EIB's nye metodologi til at evaluere CO2-fodaftryk og opfordrer til en 
systematisk gennemførelse heraf med særlig fokus på emissioner, der relaterer sig til 
marginale efterspørgsler, og indirekte emissioner (den såkaldte "type 3"); opfordrer til, 
at projekterne evalueres fuldstændigt og ikke ud fra en simpel økonomisk analyse af 
deres emissioners livscyklus;

12. er af den opfattelse, at EIB bør kræve, at dens formidlende kunder offentliggør deres 
eksponering for fossile brændstoffer, og at den bør pålægge begrænsninger for svært 
eksponerede mellemmænd; håber, at alle formidlere ved udgangen af 2020 vil have en 
dekarboniseringsplan klar, hvilket er nødvendigt for at kunne fortsætte deres 
finansiering;

13. er af den opfattelse, at EIB's finansiering bør være underlagt videnskabelige mål og 
ambitiøse forpligtelser med henblik på at udfase dens støtte til kunder, hvis aktiviteter 
fører til betydelige drivhusgasemissioner, i overensstemmelse med bedste praksis i 
den kommercielle banksektor3;

14. glæder sig over EIB's nye udlånspolitik, hvad angår energiområdet, og det eksempel, 
den repræsenterer for andre banker; beklager, at der gælder undtagelser for 
godkendelse af gasprojekter indtil udgangen af 2021, og at støtten til gasprojekter, der 
er planlagt til transport af gasser med lav CO2-udledning, opretholdes; opfordrer til, at 
denne politik revideres på mellemlang sigt i begyndelsen af 2022 for at lukke hullerne 
i gasinfrastrukturen i overensstemmelse med den europæiske taksonomi for 
bæredygtig finansiering og den europæiske grønne pagt, og således at den bliver 
kompatibel med udviklingen af passende nye eksterne foranstaltninger i EU;

15. insisterer på, at EIB snarest og fuldt ud bør gennemføre princippet om 

3 Crédit Agricole har forpligtet sig til ikke længere at støtte virksomheder, der udvikler eller planlægger at 
udvikle deres kulaktiviteter. Crédit Agricoles nultolerancepolitik gælder for alle virksomheder, der udvikler eller 
planlægger at udvikle deres kulaktiviteter, hvilket omfatter udvinding af kul, elproduktion fra kul og handel med 
og transport af kul.
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energieffektivitet i alle sine energiudlån under hensyntagen til energieffektivitetens 
indvirkning på den fremtidige efterspørgsel og dens bidrag til energisikkerheden;

16. opfordrer EIB til at gøre revisionen af sin transportpolitik til en hovedprioritet; 
opfordrer til en ny politik for finansiering af transport med henblik på at dekarbonisere 
EU's transportsektor inden 2050;

17. opfordrer til, at der gennemføres strenge politikker i kulstofintensive industrisektorer, 
hvor EIB er aktiv, såsom cement, petrokemikalier og stål, med henblik på at udfase 
alle "brune" lån og tilpasse alle sektorlånene med fokus på fremme af en cirkulær 
økonomi;

18. minder EIB om, at beskyttelse af biodiversitet er et centralt element i tilpasningen til 
klimaforandringer, og at genopretning af økosystemer er den eneste dokumenterede 
teknologi, hvad angår negative emissioner; opfordrer EIB til at forpligte sig til at sætte 
en stopper for finansieringen af projekter, der bidrager til tab og forringelse af 
biodiversitet og økosystemer, og til i væsentlig grad at øge sin finansiering til 
projekter til opnåelse af EU's mål på dette område, navnlig målet om nul 
nettoskovrydning og målene for beskyttelse af hav- og kystområder;

19. glæder sig over de retningslinjer for vandkraft, der blev vedtaget i 20184, og opfordrer 
til, at kravene om gennemsigtighed udvides til at omfatte alle infrastrukturprojekter;

SMV'er og midcapselskaber

20. glæder sig over den stærke støtte fra EIB til SMV'er med en samlet investering på 
23,27 mia. EUR, hvilket har gavnet 287 000 virksomheder, der beskæftiger 
5 mio. mennesker;

21. mener i betragtning af SMV'ernes centrale rolle, at EIB bør forstærke sin 
administrative og rådgivende kapacitet med henblik på at give SMV'er information og 
teknisk støtte for at lettede deres adgang til finansiering;

22. understreger, at EIB for at konkretisere disse ambitioner kan være nødt til at tage 
yderligere risici, samtidig med at den øger sin egenkapital og uddannelsesekspertise 
vedrørende innovative finansieringsinstrumenter; opfordrer til, at EIB råder over 
tilstrækkelige ressourcer, herunder passende kapitalisering, til at sætte den i stand til at 
anvende innovative instrumenter til finansiering af projekter med et betydeligt 
potentiale for vedvarende sociale og innovative fordele;

Det eksterne lånemandat (ELM)

23. opfordrer indtrængende EIB, som er den største multilaterale långiver i verden, til at 
bevare sin førende rolle i fremtidige EU-finansieringsmekanismer rettet mod 
tredjelande; er imod de seneste initiativer, der skal tilskynde EIB til at være mere aktiv 
inden for forsvar og sikkerhed, migrationsstyring og grænsekontrol;

24. noterer sig, at ca. 40 % af SMV'ernes transaktioner går gennem finansielle formidlere;

25. noterer sig EIB's evalueringsrapport fra juli 2017 om formidlede lån i AVS-landene 

4 EIB, "Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development", oktober 2019.
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(Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet)5; er bekymret over den synlige mangel på 
kontrol med de midler, der forvaltes af finansielle formidlere, og problemerne med at 
overvåge fordelene ved lånene; understreger navnlig, at mellem 2015 og 2018 var 
30 % af de formidlede lån ikke øremærket6;

26. opfordrer indtrængende EIB til at vedtage en omfattende og sammenhængende 
menneskerettighedsstrategi, der omfatter risikoen for repressalier mod 
menneskerettighedsforkæmpere; anbefaler, at denne strategi omfatter en systematisk 
vurdering af menneskerettighedsrisici, herunder forudgående evaluering og løbende 
overvågning på stedet; opfordrer EIB til i sine kontrakter at medtage bestemmelser, 
der giver mulighed for suspension af udbetalinger i tilfælde af alvorlige krænkelser af 
menneskerettigheder eller miljømæssige og sociale standarder;

27. anbefaler, at EIB ansætter specialister på menneskerettighedsområdet, så den bedre 
kan forstå de lokale forhold og kan kontrollere ethvert misbrug;

Forvaltning og gennemsigtighed 

28. minder om, at de samme principper om ansvarlighed og gennemsigtighed bør gælde 
for alle EU-organer7;

29. glæder sig over, at møder i bestyrelsen nu er genstand for offentlige referater, som det 
er anbefalet i de seneste betænkninger fra Parlamentet; understreger, at det er 
nødvendigt systematisk at offentliggøre indholdet af møderne i EIB's styrende 
organer;

30. anmoder EIB om at offentliggøre alle oplysninger om lån, der direkte godkendes af 
bestyrelsen, herunder ved for hvert projekt at offentliggøre en udtalelse fra 
Kommissionen og fra den medlemsstat, hvor projektet befinder sig;

31. opfordrer EIB til at revidere sin gennemsigtighedspolitik i 2020 for at sikre rettidig 
offentliggørelse af så mange oplysninger som muligt om dens finansieringsaktiviteter 
for at gøre det muligt at kontrollere, at den lever op til sine forpligtelser på klima- og 
miljøområdet;

32. opfordrer EIB til at sikre de finansielle formidleres højeste grad af integritet og til, at 
sikre, at deres lån underlægges de samme gennemsigtighedskrav som andre typer lån; 
opfordrer EIB til at ophøre med at arbejde sammen med finansielle formidlere med en 
negativ resultatliste, hvad angår gennemsigtighed, svig, korruption, organiseret 
kriminalitet eller hvidvaskning af penge;

33. opfordrer til en revision af de lovgivningsmæssige rammer for EIB's omsorgspligt, 
som navnlig bør styrke kontraktvilkårene i dens relation til kunderne;

34. forventer, at EIB tilpasser sine interne politikker for at tage hensyn til de nye retlige 
rammer, der er indført for at bekæmpe skattesvig og skatteunddragelse; tilskynder EIB 

5EIB, "Évaluation de l’activité de prêt intermédié de la BEI au titre de la Facilité 
d’investissement dans les pays ACP" (evaluering af EIB's formidlede långivningsaktiviteter 
under AVS-investeringsfaciliteten), juli 2017.
6 Rapporten "Cachez ces fossiles que l’on ne saurait voir: 3 institutions financières publiques à l’épreuve de 
l’Accord de Paris" (skjulte fossile brændstoffer: undersøgelse af 3 finansielle institutioners aktiviteter i forhold 
til Parisaftalen), Les Amis de la Terre France, Oxfam France og Réseau Action Climat-France, juli 2019;
7 Som påpeget af Den Europæiske Revisionsret i 2018.
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til at samarbejde med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og de 
nationale myndigheder for at forebygge svig og hvidvaskning af penge og til at sikre, 
at Den Europæiske Anklagemyndighed inddrages proaktivt i EIB's aktiviteter;

35. glæder sig over vedtagelsen af EIB's reviderede politik over for svagt regulerede, 
uigennemsigtige og ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner8; understreger betydningen af 
at sikre en god kvalitet af oplysninger om de endelige modtagere og opfordrer EIB til 
på sit websted at offentliggøre de reelle ejere af sine kunder;

36. tager revisionen af politikken og procedurerne for EIB's klagemekanisme til 
efterretning; opfordrer EIB til at sikre denne mekanismes uafhængighed og 
effektivitet;

37. opfordrer til, at Den Europæiske Revisionsret får fuld beføjelse til at revidere alle 
EIB's transaktioner, og ser gerne, at den udarbejder en årlig rapport om resultaterne af 
EIB's eksterne långivningsaktiviteter;

38. opfordrer til, at der indgås en interinstitutionel aftale mellem EIB og Parlamentet for at 
forbedre adgangen til EIB's dokumenter og data;

39. anmoder om, at Parlamentets beføjelser, hvad angår EIB's strategiske retning og 
politikker, straks styrkes for at sikre demokratisk kontrol med investeringerne;

40. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

8 EIB, "EIB Group Policy towards weakly regulated, non-transparent and non-cooperative jurisdictions and tax 
good governance", (EIB's politik over for svagt regulerede, uigennemsigtige og ikkesamarbejdsvillige 
jurisdiktioner og god forvaltning på skatteområdet), marts 2019.


