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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta – vuosikertomus 2019
(2019/2126(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 15, 126, 
175, 177, 208, 209, 271, 308 ja 309 artiklan sekä pöytäkirjan N:o 5 Euroopan 
investointipankin (EIP) perussäännöstä,

– ottaa huomioon EIP-ryhmän toimintasuunnitelman vuodeksi 2019, joka on julkaistu 
EIP:n verkkosivustolla,

– ottaa huomioon EIP:n toimintakertomuksen 2018 ”Toteutuneita mahdollisuuksia”,

– ottaa huomioon EIP:n tilinpäätöskertomuksen ja tilastokertomuksen vuodelta 2018,

– ottaa huomioon vuonna 2019 julkaistun vuosikertomuksen 2018 EIP:n rahoitustoimista 
Euroopan unionissa ”EIB operations inside the European Union – Annual report 2018”,

– ottaa huomioon vuonna 2019 julkaistun vuosikertomuksen 2018 EIP:n rahoitustoimista 
Euroopan unionin ulkopuolella ”The EIB outside the European Union – Financing with 
global impact – Annual report 2018”,

– ottaa huomioon vuonna 2019 julkaistun EIP:n kertomuksen Euroopan 
investointineuvontakeskuksen toiminnasta ”European Investment Advisory Hub”,

– ottaa huomioon EIP:n marraskuussa 2019 hyväksymän uuden ilmastostrategian ja 
energia-alan uuden lainanantopolitiikan,

– ottaa huomioon asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta 
Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä 
kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten 
parannusten tekemiseksi 13. joulukuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2017/23961,

– ottaa huomioon EIP:n käynnistämän taloudellisen selviytymiskyvyn kehittämisaloitteen,

– ottaa huomioon, että EIP ilmaisi 7. lokakuuta 2016 hyväksyntänsä sille, että EU ratifioi 
Pariisin sopimuksen,

– ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman sekä 
kestävän kehityksen tavoitteet,

– ottaa huomioon Euroopan komission puheenjohtajaehdokkaan Ursula von der Leyenin 
lausuman parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa 16. heinäkuuta 2019,

– ottaa huomioon Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin 
julkilausuman parlamentin täysistunnossa Brysselissä 11. joulukuuta 2019,

1 EUVL L 345, 27.12.2017, s. 34.
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– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0000/2019),

A. ottaa huomioon SEUT:n 309 artiklan ja Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännön, joiden mukaan EIP:n tehtävänä on myötävaikuttaa unionin 
tavoitteiden saavuttamiseen, sekä EIP:n perussäännön 18 artiklan, jonka mukaan sen on 
käytettävä varoja unionin edun kannalta mahdollisimman järkevästi; ottaa huomioon, 
että tämä koskee myös Pariisin ilmastosopimusta ja SEUT:n 11 ja 191 artiklassa 
vahvistettuja unionin ympäristönsuojeluvelvoitteita;

B. ottaa huomioon, että tärkeimmät luottoluokituslaitokset ovat antaneet EIP:n 
joukkovelkakirjoille AAA-luokituksen muun muassa siksi, että se on jäsenvaltioiden 
omistama ja sen riskinhallinta on varovaista;

C. toteaa, että EIP-ryhmän olisi säilytettävä korkea luottoluokitus sekä vakaalla pohjalla 
oleva laadukas sijoitussalkku;

D. toteaa, että koska EIP on maailman suurin monenvälinen lainanottaja ja lainanantaja, se 
on EU:n luonnollinen kumppani rahoitusvälineiden täytäntöönpanossa;

E. ottaa huomioon, että komission arvion mukaan EU:n vuoden 2030 tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää 1 115 miljardin euron investointeja vuodessa2;

Yleiset suositukset

1. panee merkille, että vuonna 2018 EIP investoi 64 miljardia euroa 854 hankkeeseen;

2. korostaa jälleen kerran tarvetta vähentää epäsuhtaa EIP:n rahoituksen 
maantieteellisessä jakautumisessa, sillä vuonna 2018 kuusi jäsenvaltiota sai 
57 prosenttia rahoituksesta; kehottaa huolehtimaan hankkeiden ja investointien 
tasaisesta ja avoimesta jakautumisesta eri maantieteellisten alueiden kesken ja 
kiinnittämään erityistä huomiota vähemmän kehittyneisiin alueisiin;

3. kehottaa EIP:tä vahvistamaan huomattavasti teknisen avun ja taloudellisen 
asiantuntija-avun tarjoamista paikallis- ja alueviranomaisille ennen hankkeiden 
hyväksymistä, jotta tuen saatavuus paranee ja kaikki jäsenvaltiot saadaan sen piiriin;

4. pitää keskeisinä EIP:n ympäristö- ja sosiaalikäytäntöjen käsikirjassa määritettyjä 
kymmentä vaatimusta, jotka on täytettävä, jotta voi päästä osalliseksi EIP:n 
rahoitustoimista;

Painotus ilmastotoimien rahoittamiseen

5. pitää myönteisinä EIP:n hallintoneuvoston 14. marraskuuta 2019 tekemiä päätöksiä 
mukauttaa EIP:n politiikkaa kehityskulkuun, jossa ilmasto lämpenee jopa 
1,5 celsiusastetta esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna;

6. kehottaa ottamaan Euroopan investointirahaston täysimääräisesti mukaan kaikkiin 

2 Euroopan komissio, SWD(2016)0405 final/2, 6.12.2016, taulukko 22, EUCO30-skenaario 
(lähde: PRIMES).
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EIP:n ilmastotoimiin; kehottaa Euroopan investointirahastoa asettamaan 
ilmastoneutraaliin Eurooppaan siirtymiseen liittyvät innovointitarpeet entistä 
selkeämmin etusijalle;

7. pitää ilahduttavana, että EIP:n vuonna 2018 myöntämistä lainoista 29 prosenttia oli 
tarkoitettu ilmastotoimiin;

8. kehottaa ottamaan vuonna 2020 avoimen ja läpinäkyvän julkisen kuulemisprosessin 
jälkeen käyttöön yksityiskohtaisen etenemissuunnitelman, jolla ilmastolainojen osuus 
kaikista lainoista saadaan kasvatettua tavoitteena olevaan 50 prosenttiin vuoteen 2025 
mennessä, ja pyytää antamaan takeet jäljellä olevien lainojen ilmastoneutraaliudesta;

9. kehottaa tiukentamaan ilmastotoimien tukikelpoisuusperusteita etenkin bioenergian, 
vähähiilisten kaasujen, hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin tai päästöjen 
kompensointiohjelmien osalta, jotta vältetään tilanteet, joissa investoinnit eivät johda 
merkittäviin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin; katsoo, että kaikkiin EIP:n 
rahoitustoimiin olisi sisällyttävä yleinen velvoite välttää kielteisiä vaikutuksia ja että 
sama velvoite olisi kirjattava ympäristö- ja sosiaalinormeja koskevaan EIP:n 
julkilausumaan, jota on määrä tarkistaa vuonna 2020 ja mukauttaa tavoitteeseen 
pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 celsiusasteeseen;

10. pitää huolestuttavana, että 20 suurimmasta vuonna 2017 toteutetusta 
energialainahankkeista vain kuuden ympäristö- ja sosiaalitiedoissa ilmoitettiin 
hankkeen hiilijalanjälki;

11. pitää EIP:n uutta hiilijalanjäljen arviointimenetelmää hyvänä ja kehottaa soveltamaan 
sitä järjestelmällisesti keskittyen erityisesti kysynnän jouston päästövaikutuksiin ja 
epäsuoriin päästöihin (nk. tyyppi 3); kehottaa arvioimaan hankkeiden kaikkia 
osatekijöitä eikä pelkästään niiden elinkaaren aikaisia päästöjä taloudelliselta kannalta;

12. katsoo, että EIP:n olisi vaadittava rahoituksenvälittäjiään ilmoittamaan, missä määrin 
ne rahoittavat fossiilisia polttoaineita koskevia hankkeita, ja sovellettava rajoituksia 
niitä paljon rahoittaviin välittäjiin; edellyttää kaikilta rahoituksenvälittäjiltä vuoden 
2020 loppuun mennessä hiilestä irtautumista koskevaa suunnitelmaa, jota ilman niiden 
rahoitusta ei jatketa;

13. katsoo, että EIP:n rahoituksen ehdoksi olisi asetettava tieteellisiä tavoitteita ja 
kunnianhimoisia sitoumuksia, jotta se lopettaisi vähitellen sellaisten asiakkaiden 
tukemisen, joiden toiminta aiheuttaa merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä, 
liikepankkisektorin parhaiden käytäntöjen mukaisesti3;

14. on tyytyväinen EIP:n uuteen energia-alan lainanantopolitiikkaan ja siihen, että se 
näyttää esimerkkiä muille pankeille; pitää valitettavana, että kaasuhankkeiden 
hyväksymiseen sovelletaan poikkeuksia vuoden 2021 loppuun saakka ja että 
vähähiilisten kaasujen kuljetukseen tarkoitettujen verkkojen tuki säilytetään; kehottaa 
laatimaan tästä politiikasta väliarvioinnin vuoden 2022 alussa, jotta 
kaasuinfrastruktuureihin liittyvät puutteet voidaan korjata, sekä tekemään siitä EU:n 
kestävyysluokitusjärjestelmän ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisen ja 

3 Crédit Agricole on sitoutunut lopettamaan sellaisten yritysten rahoittamisen, jotka kehittävät tai aikovat 
kehittää toimintaansa hiilialalla. Crédit Agricolen nollatoleranssipolitiikkaa sovelletaan kaikkiin yrityksiin, jotka 
kehittävät tai aikovat kehittää hiilialan toimintaa hiilen louhinnasta sähkön tuotantoon kivihiilellä ja kivihiilen 
kaupasta sen kuljetukseen.
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yhteensopivan EU:n asianmukaisten uusien ulkoisten toimien kanssa;

15. vaatii EIP:tä panemaan energiatehokkuusperiaatteen pikaisesti ja täysin täytäntöön 
kaikessa energia-alan lainanannossaan, sillä energiatehokkuus vaikuttaa kysynnän 
kehitykseen ja lisää energiavarmuutta;

16. pyytää EIP:tä asettamaan liikennealan lainanantopolitiikkansa tarkistamisen 
ehdottomasti etusijalle; vaatii uudistamaan liikenteen rahoituspolitiikkaa, jotta EU:n 
liikenneala voisi olla hiilivapaa vuoteen 2050 mennessä;

17. kehottaa toteuttamaan tiukkaa politiikkaa sellaisilla hiili-intensiivisillä 
teollisuudenaloilla, joita EIP rahoittaa, kuten sementti-, teräs- ja petrokemian 
teollisuus, jotta voidaan vähitellen irtautua kaikista ”ruskeista” lainoista ja 
yhdenmukaistaa kaikkien alakohtaisten lainojen ehdot ja keskittyä kiertotalouden 
tukemiseen;

18. muistuttaa EIP:tä siitä, että biologisen monimuotoisuuden suojelu on keskeinen tekijä 
ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja että ekosysteemien ennallistaminen on 
negatiivisten päästöjen saralla ainoa toimivaksi osoittautunut teknologia; kehottaa 
EIP:tä sitoutumaan sellaisten hankkeiden rahoituksen lopettamiseen, jotka edistävät 
biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä ja ekosysteemien häviämistä, ja lisäämään 
huomattavasti rahoitustaan EU:n tämän alan tavoitteiden ja erityisesti nollatason 
nettometsäkatoa koskevan tavoitteen sekä meri- ja rannikkoalueiden 
suojelutavoitteiden saavuttamiseksi;

19. on tyytyväinen vesivoimalle vuonna 2018 hyväksyttyihin suuntaviivoihin4 ja kehottaa 
ulottamaan avoimuusvaatimukset kaikkiin infrastruktuurihankkeisiin;

Pk-yritykset ja midcap-yritykset

20. pitää ilahduttavina EIP:n merkittävää rahoitustukea pk-yrityksille ja midcap-yrityksille 
ja yhteensä 23,27 miljardin euron investointitukia, joilla on tuettu 374 000:tta yritystä, 
jotka työllistävät 5 miljoonaa ihmistä;

21. katsoo, että pk-yritysten strategisen aseman vuoksi EIP:n olisi vahvistettava hallinto- 
ja neuvontavalmiuksiaan, jotta pk-yrityksille voidaan antaa tietoa ja teknistä tukea 
rahoituksen saamisen helpottamiseksi;

22. korostaa, että näiden pyrkimysten konkretisoimiseksi EIP:n on ehkä otettava enemmän 
riskejä ja samalla kasvatettava omia varojaan ja kehitettävä asiantuntemustaan 
innovatiivisten rahoitusvälineiden alalla; vaatii, että EIP:lle annetaan riittävät resurssit, 
asianmukainen pääomitus mukaan lukien, jotta se voi käyttää innovatiivisia välineitä 
sellaisten hankkeiden rahoittamiseen, joiden potentiaali tuottaa kestäviä, sosiaalisia ja 
innovatiivisia hyötyjä on merkittävä;

Ulkoinen lainanantovaltuus

23. kehottaa EIP:tä, joka on maailman suurin monenvälinen lainanantaja, säilyttämään 
johtavan asemansa tulevissa kolmansille maille suunnatuissa EU:n 
rahoitusmekanismeissa; vastustaa viimeaikaisia aloitteita, joilla kannustetaan EIP:tä 
toimimaan aktiivisemmin puolustus- ja turvallisuusalalla sekä muuttoliikkeen 

4 EIP, ”Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development”, lokakuu 2019.
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hallinnan ja rajavalvonnan alalla;

24. toteaa, että noin 40 prosenttia ulkoisen lainanantovaltuuden toimista toteutetaan 
rahoituksenvälittäjien kautta;

25. panee merkille heinäkuussa 2017 julkaistun EIP:n arviointikertomuksen AKT-maissa 
(Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alue) välitetyistä lainoista5; on huolissaan 
rahoituksenvälittäjien hallinnoimien varojen valvonnan ilmeisestä puutteesta ja 
vaikeuksista seurata lainojen tuottamia hyötyjä; korostaa erityisesti, että 
30:tä prosenttia vuosina 2015–2018 välitetyistä lainoista ei ollut kohdennettu tiettyyn 
tarkoitukseen6;

26. kehottaa painokkaasti EIP:tä hyväksymään kattavan ja johdonmukaisen 
ihmisoikeusstrategian, jossa käsitellään muun muassa ihmisoikeuksien puolustajiin 
kohdistuvien kostotoimien riskiä; suosittaa sisällyttämään strategiaan 
ihmisoikeusloukkauksien riskin järjestelmällisen arvioinnin, myös ennakkoarvioinnin, 
ja jatkuvan seurannan paikan päällä; kehottaa EIP:tä sisällyttämään sopimuksiinsa 
lausekkeita, jotka mahdollistavat maksujen keskeyttämisen, jos ihmisoikeuksia tai 
ympäristö- ja sosiaalinormeja rikotaan vakavasti;

27. suosittaa, että EIP rekrytoi ihmisoikeusalan asiantuntijoita, jotta se ymmärtäisi 
paremmin paikallisia olosuhteita ja voisi valvoa mahdollisia väärinkäytöksiä;

Hallinto ja avoimuus 

28. muistuttaa, että kaikkiin EU:n elimiin on sovellettava samoja vastuuvelvollisuuden ja 
avoimuuden periaatteita7;

29. on tyytyväinen siihen, että hallintoneuvoston kokouksista laaditaan tästedes julkinen 
tiivistelmä, kuten parlamentin viimeisimmissä mietinnöissä suositeltiin; korostaa, että 
EIP:n kaikkien hallintoelinten kokousten sisältö on julkistettava järjestelmällisesti;

30. pyytää EIP:tä julkistamaan kaikki tiedot suorista lainoista, jotka edellyttävät 
hallintoneuvoston hyväksyntää, myös julkaisemalla kustakin hankkeesta komission ja 
sen jäsenvaltion lausunnon, jossa hanke toteutetaan;

31. kehottaa EIP:tä tarkistamaan avoimuuspolitiikkaansa vuonna 2020 niin, että sen 
rahoitustoimista julkaistaan hyvissä ajoin entistä laajemmat tiedot, jotta voidaan 
varmistaa EIP:n täyttävän ilmasto- ja ympäristösitoumuksensa;

32. kehottaa EIP:tä varmistamaan rahoituksenvälittäjiensä täydellisen nuhteettomuuden ja 
soveltamaan niiden lainoihin samoja avoimuusvaatimuksia kuin muuntyyppisiin 
lainoihin; pyytää, ettei EIP enää tekisi yhteistyötä sellaisten rahoituksenvälittäjien 
kanssa, joilla on huono maine avoimuuskysymyksissä taikka petoksiin, korruptioon, 
järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai rahanpesuun liittyvistä syistä;

33. kehottaa tarkistamaan EIP:n huolellisuusvelvollisuuteen liittyvien vaatimusten 
sääntelykehystä, sillä EIP:n olisi varsinkin tiukennettava asiakkaiden kanssa tehtävien 

5 EIP, ”Operations Evaluation – Evaluation of EIB Intermediated Lending through the Investment Facility in 
ACP”, heinäkuu 2017.
6 Raportti ”Cachez ces fossiles que l’on ne saurait voir: 3 institutions financières publiques à l’épreuve de 
l’Accord de Paris”, Les Amis de la Terre France, Oxfam France ja Réseau Action Climat-France, heinäkuu 
2019.
7 Kuten Euroopan tilintarkastustuomioistuin muistutti vuonna 2018.
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sopimusten ehtoja;

34. odottaa EIP:n mukauttavan sisäisiä menettelytapojaan siten, että niissä otetaan 
huomioon uusi oikeudellinen kehys, jolla torjutaan paitsi veropetoksia myös 
veronkiertoa; kannustaa EIP:tä tekemään yhteistyötä Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) ja kansallisten viranomaisten kanssa petosten ja 
rahanpesun torjumiseksi sekä huolehtimaan siitä, että Euroopan syyttäjänvirasto 
seuraa proaktiivisesti EIP:n toimintaa;

35. panee tyytyväisenä merkille heikosti säänneltyjä, läpinäkymättömiä ja 
yhteistyöhaluttomia oikeudenkäyttöalueita koskevan EIP-ryhmän tarkistetun 
politiikan8 hyväksymisen; korostaa, että on tärkeää varmistaa lopullisia edunsaajia 
koskevien tietojen laadukkuus, ja kehottaa EIP:tä julkaisemaan verkkosivustollaan 
asiakkaidensa tosiasialliset omistajat ja edunsaajat;

36. panee merkille EIP:n valitusmekanismia koskevan toimintapolitiikan ja menettelyjen 
tarkastamisen; kehottaa EIP:tä varmistamaan mekanismin riippumattomuuden ja 
tehokkuuden;

37. kehottaa antamaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle täydet valtuudet tarkastaa 
kaikki EIP:n rahoitustoimet ja pyytää sitä laatimaan vuosikertomuksen EIP:n ulkoisen 
lainanannon tuloksista;

38. pyytää, että tehdään EIP:n ja parlamentin välinen toimielinten sopimus, jolla 
parannetaan oikeutta tutustua EIP:n asiakirjoihin ja tietoihin;

39. kehottaa vahvistamaan viipymättä parlamentin valtuuksia osallistua EIP:n strategian ja 
toimintapolitiikan määrittelyyn, jotta voidaan varmistaa investointien demokraattinen 
valvonta;

40. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

8 EIP, ”EIB Group Policy towards weakly regulated, non-transparent and non-cooperative jurisdictions and tax 
good governance”, maaliskuu 2019.


