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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019
(2019/2126(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 och 309 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och dess protokoll (nr 5) om 
Europeiska investeringsbankens (EIB) stadga,

– med beaktande av EIB-gruppens verksamhetsplan för 2019, som offentliggjorts på 
EIB:s webbplats,

– med beaktande av EIB:s verksamhetsberättelse för 2018 Opportunity delivered,

– med beaktande av EIB:s resultatrapport och statistiska rapport för 2018,

– med beaktande av EIB:s rapport från 2019 om sin verksamhet inom EU EIB operations 
inside the European Union – Annual report 2018,

– med beaktande av EIB:s rapport från 2019 om sin verksamhet utanför EU The EIB 
outside the European Union – Financing with global impact – Annual report 2018,

– med beaktande av EIB:s rapport från 2019 om Europeiska centrumet för 
investeringsrådgivning,

– med beaktande av den nya klimatstrategin och den nya utlåningspolitiken för 
energisektorn, som EIB antog i november 2019,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2396 av den 
13 december 2017 om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) 
nr 2015/1017 vad gäller förlängningen av löptiden för Europeiska fonden för strategiska 
investeringar liksom införandet av tekniska förstärkningar av den fonden och 
Europeiska centrumet för investeringsrådgivning1,

– med beaktande av EIB:s ekonomiska resiliensinitiativ,

– med beaktande av EIB:s godkännande av EU:s ratificering av Parisavtalet av den 
7 oktober 2016,

– med beaktande av Agenda 2030 för hållbar utveckling och FN:s mål för hållbar 
utveckling,

– med beaktande av det inledningsanförande som Ursula von der Leyen, kandidat till 
befattningen som Europeiska kommissionens ordförande, höll den 16 juli 2019 vid 

1 EUT L 345, 27.12.2017, s. 34.
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parlamentets plenarsammanträde i Strasbourg,

– med beaktande av det anförande som Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens 
ordförande, höll den 11 december 2019 vid parlamentets plenarsammanträde i Bryssel, 

– med beaktande av artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

– med beaktande av skrivelsen från budgetutskottet (A9-0000/2019), och av följande skäl:

A. I artikel 309 i EUF-fördraget och i Europeiska unionens domstols rättspraxis fastställs 
det att EIB ska bidra till att förverkliga unionens mål, och i artikel 18 i EIB:s stadga 
fastställs det att banken ska utnyttja sina medel på ett effektivt sätt i unionens intresse. 
Detta inbegriper Parisavtalet om klimatförändringar och unionens skyldigheter med 
avseende på miljöskydd som anges i artiklarna 11 och 191 i EUF-fördraget.

B. EIB:s obligationer har ett kreditbetyg på AAA från de största kreditvärderingsinstituten 
på grund av bland annat dess medlemsstatsägande och dess konservativa riskhantering.

C. EIB-gruppen bör upprätthålla sin höga soliditet och en högkvalitativ och solid 
tillgångsportfölj.

D. EIB är världens största multilaterala upplånare och långivare, och därigenom den 
naturliga partnern för EU att genomföra finansieringsinstrument.

E. Kommissionen uppskattar att det kommer att behövas 1 115 miljarder euro i årliga 
investeringar för att uppnå unionens mål för 20302.

Allmänna råd

1. Europarlamentet noterar att EIB under 2018 investerade 64 miljarder euro i 854 projekt.

2. Europaparlamentet betonar på nytt behovet av att minska den ojämna geografiska 
fördelningen av EIB:s finansiering, eftersom 57 % av den tilldelades sex medlemsstater 
2018. Parlamentet efterlyser en rättvis och transparent geografisk fördelning av projekt 
och investeringar, med särskilt fokus på mindre utvecklade regioner.

3. Europaparlamentet uppmanar EIB att avsevärt förstärka arrangemangen för att erbjuda 
tekniskt bistånd och finansiell rådgivning till lokala och regionala myndigheter före 
projektgodkännandet, så att tillgången underlättas och samtliga medlemsstater 
involveras.

4. Europaparlamentet anser att de tio standarder som fastställs i EIB:s handbok för 
miljöfrågor och sociala frågor är avgörande och utgör en förutsättning för att få delta 
i bankens utlåningstransaktioner.

2 Europeiska kommissionen, SWD(2016) 405/2, 6.12.2016, tabell 22 scenario EUCO30 – källa: modell Primes).
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Mot en klimatbank

5. Europaparlamentet välkomnar de beslut som EIB:s styrelse fattade den 
14 november 2019 om att anpassa EIB:s klimatstrategi till en global uppvärmning på 
högst 1,5 °C över de förindustriella nivåerna.

6. Europaparlamentet yrkar på att Europeiska investeringsfonden (EIF) ska integreras fullt 
ut i alla EIB:s klimatåtgärder. Parlamentet uppmanar EIF att i högre grad prioritera 
behoven av innovation för en omställning till ett klimatneutralt Europa.

7. Europaparlamentet välkomnar att 29 % av EIB:s utlåning under 2018 utgjordes av 
klimatlån.

8. Europaparlamentet begär att en detaljerad färdplan ska utarbetas under 2020 för hur det 
övergripande målet på 50 % klimatlån ska nås senast 2025, liksom att de övriga lånens 
klimatneutralitet ska garanteras, efter ett öppet och transparent offentligt 
samrådsförfarande.

9. Europaparlamentet yrkar på att kriterierna för stödberättigande på klimatåtgärdsområdet 
ska skärpas för att undvika risken att investeringarna inte leder till betydande 
minskningar av växthusgasutsläppen, särskilt vad gäller bioenergi, koldioxidsnål gas, 
avskiljning och lagring av koldioxid samt kompensationssystem. Parlamentet anser att 
en allmän bestämmelse mot missbruk bör ligga till grund för all EIB-verksamhet och 
införlivas i bankens deklaration om miljömässiga och sociala normer, vilken under 2020 
måste ses över och anpassas till målet om en global uppvärmning på högst 1,5 °C.

10. Europaparlamentet anser det oroväckande att endast sex av de tjugo största 
energilåneprojekten under 2017 tog med koldioxidavtrycket i sina formulär med 
miljömässiga och sociala uppgifter.

11. Europaparlamentet välkomnar EIB:s nya metod för att bedöma koldioxidavtryck och 
efterlyser ett systematiskt genomförande av denna, med särskilt fokus på utsläpp 
kopplade till efterfrågan på marginalen samt indirekta utsläpp (så kallade 
scope 3-utsläpp). Parlamentet uppmanar till att projekten ska bedömas på ett 
heltäckande sätt och inte utifrån en enkel ekonomisk analys av livscykeln för deras 
utsläpp.

12. Europaparlamentet anser att EIB bör kräva av sina mellanhänder att de offentliggör sin 
exponering för fossila bränslen, och att banken bör tillämpa begränsningar för starkt 
exponerade mellanhänder. Parlamentet hoppas att alla mellanhänder senast i slutet av 
2020 kommer att ha en plan för minskning av koldioxidutsläpp, vilket är avgörande för 
att kunna fortsätta att finansiera dem.

13. Europaparlamentet anser att EIB:s finansiering bör underställas vetenskapliga mål och 
ambitiösa åtaganden, i syfte att fasa ut stödet till kunder vars verksamhet leder till stora 
växthusgasutsläpp, i linje med bästa praxis i den kommersiella banksektorn3.

3 Crédit Agricole har åtagit sig att inte längre stödja företag som utvecklar eller planerar att utveckla verksamhet 
inom kolsektorn. Crédit Agricoles nolltoleranspolitik gäller för alla företag som utvecklar eller planerar att 



PE643.074v01-00 6/8 PR\1192068SV.docx

SV

14. Europaparlamentet välkomnar EIB:s nya utlåningspolitik på energiområdet, vilken 
utgör en förebild för andra banker. Parlamentet beklagar att undantag tillämpas för 
godkännande av gasprojekt fram till slutet av 2021 och att stöd bibehålls till projekt för 
gasnät som ska transportera koldioxidsnåla gaser. Parlamentet begär att denna politik 
ska ses över på medellång sikt (före 2022) för att ta itu med bristerna inom 
gasinfrastrukturen, så att politiken är samstämmig med den europeiska taxonomin för 
hållbar finansiering och den europeiska gröna given, och förenlig med införandet av nya 
lämpliga yttre åtgärder i unionen.

15. Europaparlamentet insisterar på att EIB snarast och fullt ut genomför principen om 
energieffektivitet i all sin utlåning till energiprojekt, och samtidigt tar hänsyn till hur 
energieffektiviteten påverkar framtida efterfrågan och bidrar till energitryggheten.

16. Europaparlamentet uppmanar EIB att prioritera översynen av sin transportpolitik. 
Parlamentet efterlyser en ny finansieringspolitik på transportområdet, med målet att fasa 
ut de fossila bränslena i EU:s transportsektor senast 2050.

17. Europaparlamentet efterlyser en strikt politik i de koldioxidintensiva industrisektorer 
där EIB är aktiv, såsom cementindustri, petrokemisk industri och stålindustri, för att 
fasa ut alla ”bruna” lån och anpassa alla sektorlån, med fokus på att främja en cirkulär 
ekonomi.

18. Europaparlamentet påminner EIB om att det är en viktig del av anpassningen till 
klimatförändringarna att skydda den biologiska mångfalden, och att återställandet av 
ekosystem är den enda beprövade tekniken för negativa utsläpp. Parlamentet uppmanar 
EIB att åta sig att stoppa finansieringen av projekt som bidrar till att den biologiska 
mångfalden och olika ekosystem försvinner eller påverkas negativt, och att avsevärt öka 
sin finansiering för att uppnå EU:s mål på området, särskilt målet om noll 
nettoavskogning och målen om skydd av havsmiljöer och kustområden.

19. Europaparlamentet välkomnar riktlinjerna för vattenkraft som antogs 20184 och 
efterlyser en utvidgning av transparenskraven till alla infrastrukturprojekt.

Små och medelstora företag och midcap-bolag

20. Europaparlamentet välkomnar EIB:s starka stöd till små och medelstora företag, med en 
total investering på 23,27 miljarder euro, vilka har gått till 374 000 företag som 
sysselsätter 5 miljoner personer.

21. Europaparlamentet anser, med tanke på de små och medelstora företagens centrala roll, 
att EIB bör stärka sin administrativa och rådgivande kapacitet för att ge dessa företag 
information och tekniskt stöd så att deras tillgång till finansiering underlättas.

22. Europaparlamentet betonar att EIB för att förverkliga dessa ambitioner eventuellt måste 
ta större risker, samtidigt som man ökar sin kapitalbas och bygger upp sakkunskap om 
innovativa finansieringsinstrument. Parlamentet begär att EIB ska ha tillräckliga 

utveckla verksamhet inom kolsektorn, vilket omfattar såväl kolbrytning och elproduktion som handel och 
transport.
4 EIB, Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development, oktober 2019.
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resurser, inbegripet en lämplig kapitalisering så att banken kan använda innovativa 
instrument till att finansiera projekt med betydande potential att ge hållbara, sociala och 
innovativa fördelar.

Det externa utlåningsmandatet

23. Europaparlamentet uppmanar EIB, världens största multilaterala långivare, att fortsätta 
att spela en ledande roll i EU:s framtida finansieringsmekanismer till tredjeländer. 
Parlamentet motsätter sig de initiativ som på senare tid syftat till att få EIB att spela en 
mer aktiv roll på försvars- och säkerhetsområdet, samt inom migrationshantering och 
gränskontroller.

24. Europaparlamentet noterar att cirka 40 % av transaktionerna inom ramen för det externa 
utlåningsmandatet går via finansiella mellanhänder.

25. Europaparlamentet noterar EIB:s utvärderingsrapport från juli 2017 om lån som går 
genom mellanhänder i AVS-länderna (Afrika, Västindien och Stillahavsområdet)5. 
Parlamentet är bekymrat över den uppenbara bristen på kontroll över de medel som 
förvaltas av finansiella mellanhänder, och svårigheten att övervaka de vinster som görs 
på lånen. Parlamentet betonar särskilt att mellan 2015 och 2018 hade 30 % av lånen 
som gick genom mellanhänder inte öronmärkts6.

26. Europaparlamentet uppmanar med kraft EIB att anta en övergripande och 
sammanhängande människorättsstrategi som bland annat omfattar risken för repressalier 
mot människorättsförsvarare. Parlamentet rekommenderar att denna strategi ska omfatta 
en systematisk riskbedömning i fråga om de mänskliga rättigheterna, inbegripet en 
förhandsbedömning och kontinuerlig övervakning på plats. Parlamentet uppmanar EIB 
att i sina avtal inkludera klausuler som gör det möjligt att ställa in utbetalningar vid 
allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller av miljömässiga och sociala 
bestämmelser.

27. Europaparlamentet rekommenderar EIB att rekrytera särskilda människorättsspecialister 
för att få en bättre förståelse för lokala förhållanden och för att kunna kontrollera 
eventuella övergrepp.

Styrning och transparens 

28. Europaparlamentet påminner om att samma principer om ansvarsskyldighet och 
transparens ska gälla för alla EU-organ7.

29. Europaparlamentet välkomnar att det numera upprättas offentliga sammanfattningar av 
styrelsens sammanträden, i enlighet med rekommendationerna i parlamentets senaste 
rapporter. Parlamentet betonar att innehållet från sammanträdena i alla EIB:s styrande 
organ systematiskt måste offentliggöras.

5 EIB, Evaluation of EIB Intermediated Lending through the Investment Facility in ACP, 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, Les Amis de la Terre France, Oxfam France och Réseau Action Climat-France, juli 2019.
7 Detta erinrade Europeiska revisionsrätten om 2018.



PE643.074v01-00 8/8 PR\1192068SV.docx

SV

30. Europaparlamentet uppmanar EIB att offentliggöra all information om direkta lån som 
ska godkännas av styrelsen, inbegripet att för varje projekt offentliggöra yttrandena från 
kommissionen och från den medlemsstat där projektet utförs.

31. Europaparlamentet uppmanar EIB att under 2020 se över sin transparenspolitik, för att 
se till att mer information om finansieringsverksamheten offentliggörs i god tid, så att 
det går att kontrollera om banken fullgör sina klimat- och miljöåtaganden.

32. Europaparlamentet uppmanar EIB att försäkra sig om att dess finansiella mellanhänder 
har högsta möjliga integritetsnivå, och att deras lån omfattas av samma transparenskrav 
som andra typer av lån. Parlamentet uppmanar EIB att avbryta samarbeten med 
finansiella mellanhänder som uppvisar ett negativt mönster i fråga om transparens, 
bedrägeri, korruption, organiserad brottslighet och penningtvätt.

33. Europaparlamentet efterlyser en översyn av regelverket om EIB:s skyldigheter att iaktta 
aktsamhetskrav, vilken särskilt bör stärka avtalsvillkoren med bankens kunder.

34. Europaparlamentet förväntar sig att EIB anpassar sin interna politik så att den 
återspeglar de nya rättsliga ramarna för att bekämpa skatteflykt, utöver kampen mot 
skatteundandragande. Parlamentet uppmuntrar EIB att samarbeta med Europeiska byrån 
för bedrägeribekämpning (Olaf) och med nationella myndigheter för att förhindra 
bedrägerier och penningtvätt, och att säkerställa att Europeiska åklagarmyndigheten 
proaktivt intresserar sig för EIB:s verksamhet.

35. Europaparlamentet välkomnar antagandet av EIB-gruppens reviderade politik gentemot 
svagt reglerade, icke-transparenta och icke samarbetsvilliga jurisdiktioner8. Parlamentet 
betonar vikten av att säkerställa en hög kvalitet på informationen om slutmottagarna och 
uppmanar EIB att på sin egen webbplats offentliggöra sina kunders verkliga ägande.

36. Europaparlamentet noterar översynen av policyn och förfarandena kring 
EIB:s klagomålsmekanism. EIB uppmanas att försäkra sig om att denna mekanism är 
oberoende och fungerar effektivt.

37. Europaparlamentet begär att revisionsrätten ska få full befogenhet att granska alla 
EIB-transaktioner och utarbeta en årsrapport om resultaten av EIB:s externa utlåning.

38. Europaparlamentet efterlyser ett interinstitutionellt avtal mellan EIB och parlamentet för 
att förbättra tillgången till EIB:s handlingar och uppgifter.

39. Europaparlamentet efterlyser en brådskande förstärkning av sina befogenheter när det 
gäller EIB:s strategiska inriktning och politik för att säkerställa en demokratisk kontroll 
av investeringarna.

40. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.

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


