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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta – vuosikertomus 2018

(2019/2127(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan investointipankin (EIP) toimintakertomuksen 2018,

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

– ottaa huomioon vuoden 2018 kestävyyskertomuksen, vuoden 2018 vuosikertomuksen 
EIP:n toiminnasta Euroopan unionin ulkopuolella sekä vuoden 2018 kertomuksen EIP:n 
unionin sisäisistä toimista,

– ottaa huomioon tarkastuskomitean vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2018,

– ottaa huomioon kertomuksen EIP:n avoimuuspolitiikan täytäntöönpanosta vuonna 2018 
ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan raportin vuodelta 2018,

– ottaa huomioon petostentorjuntatoimet vuonna 2018,

– ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen tekemän päätöksen asiassa 1316/2016/TN, 
joka koski väitettyjä puutteita Euroopan investointipankin avoimuuspolitiikassa1,

– ottaa huomioon valitusmekanismin tarkistamisen, joka on seurausta Euroopan 
oikeusasiamiehen päätöksestä asiassa 1316/2016/TN, joka koski väitettyjä puutteita 
Euroopan investointipankin avoimuuspolitiikassa,

– ottaa huomioon EIP:n compliance-toiminnon toimintakertomuksen 2018 ja EIP-ryhmän 
petostenvastaista toimintaa koskevan kertomuksen 2018,

– ottaa huomioon EIP-ryhmän toimintasuunnitelman vuosiksi 2017–2019,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 ja 9 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 15, 126, 
174, 175, 208, 209, 271, 308 ja 309 artiklan, siihen liitetyn pöytäkirjan N:o 5 Euroopan 
investointipankin perussäännöstä sekä siihen liitetyn pöytäkirjan N:o 28 taloudellisesta, 
sosiaalisesta ja alueellisesta yhteenkuuluvuudesta,

– ottaa huomioon Euroopan investointipankin työjärjestyksen,

– ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2018 antamansa päätöslauselman vuosittaisesta 
kertomuksesta Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta 20162 ja 
17. tammikuuta 2019 antamansa päätöslauselman vuosittaisesta kertomuksesta 2017 

1 https://www.ombudsman.europa.eu/fi/decision/fi/95520
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0198.
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EIP:n rahoitustoiminnan valvonnasta3,

– ottaa huomioon Euroopan strategisten investointien rahastosta, Euroopan 
investointineuvontakeskuksesta ja Euroopan investointihankeportaalista sekä asetusten 
(EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta – Euroopan strategisten 
investointien rahasto – 25. kesäkuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2015/10174,

– ottaa huomioon 14. syyskuuta 2016 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) voimassaoloajan pidentämisestä 
sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten 
parannusten tekemisestä (COM(2016)0597, SWD(2016)0297 ja SWD(2016)0298),

– ottaa huomioon tammikuussa 2019 julkaistun tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 
ESIR-rahastosta5),

– ottaa huomioon 28. toukokuuta 2019 annetun komission kertomuksen Euroopan 
strategisten investointien rahaston takuurahaston hallinnoinnista vuonna 2018 
(COM(2019) 0244),

– ottaa huomioon kesäkuussa 2018 julkaistun EIP:n ESIR-rahaston arviointia koskevien 
toimien arviointiraportin,

– ottaa huomioon komission vuonna 2019 suorittaman ulkoisen lainanantovaltuuden 
arvioinnin6, 

– ottaa huomioon kehitysrahoituksen eurooppalaista rahoitusrakennetta käsittelevän 
korkean tason viisaiden ryhmän laatiman raportin ”Eurooppa maailmassa – 
Kehitysrahoituksen eurooppalaisen rahoitusrakenteen tulevaisuus”7,

– ottaa huomioon Counter Balance -järjestön lokakuussa 2019 esittämän raportin ”Is the 
EIB up to the task in tackling fraud and corruption?”8,

– ottaa huomioon Euroopan komission, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja 
Euroopan investointipankin syyskuussa 2016 tekemän kolmikantasopimuksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0036.
4 EUVL L 169, 1.7.2015, s. 1.
5 https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=49051
6 EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia 
investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta 16. huhtikuuta 2014 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 466/2014/EU arviointi, 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-
finance/elm_evaluation_swd_2019_333_f1_staff_working_paper_en_v3_p1_1048237.pdf
7 https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf)
8 https://www.counter-balance.org/wp-
content/uploads/2019/10/Report_OnlineVersion_EIB_Corruption_Oct2019.pdf
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– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2020),

A. ottaa huomioon, että EIP on perussopimuksen nojalla sitoutunut edistämään unionin 
yhdentymistä, taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja aluekehitystä 
tarkoitukseen kehitetyin investointivälinein, joita ovat lainat, pääomasijoitukset, 
vakuudet, riskinjakovälineet ja neuvontapalvelut;

B. ottaa huomioon, että EIP on maailman suurin julkinen luotonantaja ja se toimii 
kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisin ja 
edullisin ehdoin lainoja päämääränään tukea unionin politiikkoja ja hankkeita;

C. panee merkille, että EIP täytti 60 vuotta vuonna 2018 ja kohtaa nyt lukuisia uusia 
haasteita sekä unionissa että sen ulkopuolella;

D. toteaa, että kymmenen viime vuoden aikana unionia on kohdannut täysin 
riittämättömiin investointeihin liittyvä kriisi samalla, kun investointeja tarvitaan 
nopeasti lisää, jotta selvitään tarvittavasta talouden vihreästä ja digitaalisesta 
siirtymästä; toteaa, että investointiasteet (eli investointien osuus bkt:stä) ovat jääneet 
jälkeen kriisiä edeltävästä tasosta;

E. panee merkille, että EIP antoi marraskuussa 2019 uusia ilmastositoumuksia ja otti 
käyttöön uuden energia-alan lainanantopolitiikan;

F. toteaa, että EIP:llä on keskeinen asema kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla etenkin, 
koska se on johtava toimija vihreiden joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijana;

G. toteaa, että EIP:n odotetaan olevan keskeinen toimija Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman rahoittajana Kestävä Eurooppa -investointiohjelma avulla;

H. toteaa, että julkisen politiikan tavoitteet, kuten sosiaalinen yhteenkuuluvuus, kestävä 
kehitys ja ympäristötavoitteet, olisi asetettava pankin toiminnan keskeisiksi kohteiksi ja 
tavoitteiksi;

I. toteaa, että EIP:n olisi noudatettava investointistrategioissaan unionin arvoja, joista 
tärkeimpiä ovat ihmisoikeudet;

J. panee merkille EIP:n suunnitelmat, joiden mukaan siitä tulisi ”EU:n kehityspankki”, ja 
sen, että neuvosto on jo pyytänyt EIP:tä ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia 
EBRD:tä esittämään asiaa koskevia suunnitelmia tulevien neuvottelujen pohjaksi;

K. toteaa, että unionin ulkopuolella toteutettaviin toimiin kohdennettavalla EIP:n 
rahoituksella tuetaan ensisijaisesti unionin ulkopolitiikan tavoitteita niin, että samalla 
laajennetaan unionin näkyvyyttä ja edistetään sen arvoja ja vakauden ylläpitämistä 
kolmansissa maissa;

L. toteaa, että asianmukaista huolellisuutta ja sopimusehtoja koskeviin EIP:n vaatimuksiin 
on sisällytettävä suojatoimia, joilla torjutaan petoksia, myös veropetoksia ja rahanpesua, 
sekä terrorismin rahoittamisen riskiä ja lahjontaa;
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M. toteaa, että EIP:n toimintapolitiikkaan ja hallintoon liittyvien parhaiden käytäntöjen 
kehittämiseen sekä hyvään hallintoon ja avoimuuteen olisi kiinnitettävä jatkuvaa 
huomiota;

EIP:n tärkeimmät rahoitustoimet vuonna 2018

1. toteaa, että vuonna 2018 EIP antoi rahoitusta yli 64,19 miljardia euroa ja 854 hanketta 
allekirjoitettiin;

2. toteaa, että EIP:n tärkeimmät investoinnit jakautuvat seuraavasti:

 13,5 miljardia euroa lainoja innovointihankkeille vuonna 2018;
 32 prosenttia EIP:n rahoituksesta osoitettiin koheesio- ja uudistamisalueille, mikä ylitti 

suunnitellun 30 prosentin tavoitteen;
 pk-yritysten midcap-yritysten rahoitusmallit ovat keskeinen prioriteetti, ja niiden 

osuus on yli 23,3 miljardia euroa;
 15,2 miljardia euroa investoitiin ympäristöön;
 12,3 miljardia euroa investointiin infrastruktuuriin;
 lainananto ilmastohankkeisiin oli noin 30 prosenttia EIP:n lainoista vuonna 2018, 

mikä oli 28 prosenttia kaikista allekirjoitetuista sopimuksista ja ylitti 25 prosentin 
tukitavoitteen Pariisin ilmastosopimukselle;

 yli 8 miljardia euroa investoitiin Euroopan ulkopuolelle, mikä oli 12,5 prosenttia 
EIP:n koko rahoituksesta;

3. panee merkille EIP:n politiikan kaksi kaikenkattavaa tavoitetta, jotka liittyvät EU:n 
sosiaaliseen ja taloudelliseen yhteenkuuluvuuteen ja ilmastotoimiin sekä neljään 
julkisen politiikan ensisijaiseen tavoitteeseen, jotka ovat innovointi, pk-yritysten ja 
midcap-yritysten rahoitus, infrastruktuuri ja ympäristö; korostaa, että näiden julkisen 
politiikan ensisijaisten tavoitteiden olisi vastattava täysin unionin politiikan 
painopisteiden äskettäistä tarkistamista niin, että ne heijastavat siirtymää kohti uutta 
talousmallia, jossa kunnioitetaan planeetan rajoja ja hyvinvoinnin jakamista;

4. panee merkille allekirjoitettujen rahoitussopimusten vuoden 2018 maantieteellisen 
jakautuman, jossa viisi tärkeintä edunsaajajäsenvaltiota olivat Espanja (13,4 prosenttia), 
Italia (13,3 prosenttia), Ranska (10,9 prosenttia), Saksa (8,3 prosenttia) ja Puola 
(7 prosenttia); kehottaa EIP:tä ilmoittamaan myös allekirjoitettujen rahoitussopimusten 
maakohtaisen jakautumisen henkeä kohden sekä suhteessa maan osuuteen EIP:ssä; 
kehottaa soveltamaan investointien tasapainoista maantieteellistä jakaumaa, jotta 
voidaan ottaa huomioon maiden ja alueiden kehityksen taso ja niiden 
yhteenkuuluvuuteen liittyvät seikat; 

5. panee merkille, että neuvosto suostui pitämään yllä pankin pääomapohjaa korvaamalla 
Yhdistyneen kuningaskunnan maksaman pääomaosuuden pankin varannoilla ja 
vaadittaessa maksettavalla pääomalla niin, että vastuusitoumuksia kasvatetaan 
vastaavasti; panee merkille, että neuvosto hyväksyi pääoman epäsymmetrisen 
korotuksen, joka johti Puolan ja Romanian pääomaosuuksien kasvuun; kehottaa 
lisäämään edelleen EIP:n kapitalisointia, jotta saadaan lisää investointeja ja riskinottoa 
talouden kestävän ja digitaalisen siirtymän edellyttämien hankkeiden rahoittamiseen 
säilyttäen samalla EIP:n kolmen A:n luokitus;
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6. panee merkille kokonaislainakannan 0,3 prosentin luottotappioasteen vuoden 2018 
lopussa (0,3 prosenttia vuoden 2017 lopussa) huolimatta pankin äskettäisestä 
siirtymisestä suuririskisempään lainanantoon;

EIP:n investointipolitiikan tärkeimmät prioriteetit ja sen toimintamallin kestävyys

7. toteaa, että EIP:n tehtävänä on investoida elinkelpoisiin hankkeisiin, jotka auttavat 
toteuttamaan unionin politiikan tavoitteita SEUT-sopimuksen 309 artiklan mukaisesti; 
korostaa, että EIP:n lainanannossa etusijalle olisi asetettava kestävät hankkeet, jotka 
tuovat selkeitä tuloksia, lisäarvoa ja laajempia myönteisiä vaikutuksia;

8. uskoo vakaasti, että tällä hetkellä on poliittista tahtoa EIP:n rahoituksen yhä suuremman 
osan käyttämiseen ilmaston ja ympäristön kestävyyteen eli niin kutsuttuun ”Euroopan 
ilmastopankkiin”; kehottaa kansalaisyhteiskuntaa, komissiota, parlamenttia ja pankin 
osakkeenomistajia hyödyntämään tämän mahdollisuuden; korostaa, että on olemassa 
todellinen viherpesun ja toiminnan ennallaan jatkamisen riski, ellei vuonna 2020 
ryhdytä pikaisiin toimiin EIP:n toiminnan mukauttamiseksi täysin Pariisin 
sopimukseen;

9. kehottaa EIP:tä keskittymään pienempiin ja hajautettuihin hankkeisiin, jotka ovat usein 
yhteisöpohjaisia, ja kehottaa kehittämään edelleen tukea kansalaisten johtamille 
aloitteille vahvistamalla teknistä apua ja taloudellista asiantuntija-apua ennen 
hankkeiden hyväksymistä, jotta voidaan parantaa EIP:n rahoituksen saatavuutta sekä 
sen tukemien hankkeiden laatua ja kestävyyttä;

10. toistaa EIP:lle esittämänsä pyynnön ottaa huomioon paikallisten sidosryhmien, muun 
muassa kansalaisyhteiskunnan, lausuntoja, kantoja ja ehdotuksia investointien 
vaikutuksista paikalliseen ympäristöön ja ryhtyä toimiin niiden johdosta, jotta voidaan 
rajoittaa, välttää ja käsitellä EIP:n rahoittamien hankkeiden mahdollisia haitallisia 
vaikutuksia;

11. kehottaa EIP:tä vahvistamaan ympäristöön liittyviä sekä sosiaalisia suojatoimiaan 
vuonna 2020 tarkistamalla ympäristöön liittyviä sekä sosiaalisia periaatteitaan ja 
vaatimuksiaan; kehottaa EIP:tä varmistamaan, että kaikessa sen toiminnassa 
noudatetaan periaatetta, jonka mukaan vältetään aiheuttamasta vahinkoa;

12. kannattaa selkeiden tietojen julkistamista EIP:n strategian täytäntöönpanosta sekä sen 
tuotteiden ja portfolioiden kestävyydestä ja ilmastovaikutuksesta;

13. katsoo, että kun EIP määrittelee investointiensa perusteita, sen olisi järjestelmällisesti 
raportoitava keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöön 
kohdistuvista vaikutuksista;

EIP:n rooli Euroopan vihreän kehityksen ohjelman rahoittajana: kohti ”Euroopan 
ilmastopankkia”

14. katsoo, että EIP:llä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa ja maapallon 
lämpenemisen rajoittamisessa enintään 1,5 asteeseen, koska se antaa rahoitustukea 
siirtymiselle ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 mennessä ja hiilestä 
irtautumiselle unionin taloudessa;
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15. toteaa, että ilmastoinvestoinnit vuonna 2018 olivat yhteensä 16,2 miljardia euroa, mistä 
suurimmat summat ohjattiin vähähiiliseen talouteen (6 miljardia euroa), uusiutuvaan 
energiaan (4,1 miljardia euroa) ja energiatehokkuuteen (2,7 miljardia euroa); panee 
merkille, että vuonna 2018 EIP:n lainanannosta 29 prosenttia liittyi ilmastoon; pitää 
valitettavana, että samanaikaisesti EIP on edelleen rahoittanut useita hankkeita, jotka 
ovat haitallisia Pariisin sopimuksen tavoitteiden kannalta;

16. pitää myönteisenä, että vuonna 2018 liikkeeseen laskettiin 4 miljardin euron arvosta 
ilmastojoukkovelkakirjoja ja 500 miljoonan euron arvosta 
kestävyystietoisuusjoukkovelkakirjoja; korostaa, että tarvitaan vihreitä 
joukkovelkakirjoja koskeva sitova unionin standardi avoimuuden ja tuottojen 
seurattavuuden varmistamiseksi;

17. muistuttaa sitoumuksesta, jonka EIP:n pääjohtaja antoi syyskuussa 2019 pidetyssä YK:n 
ilmastohuippukokouksessa ja jonka mukaan

– kaikki EIP:n rahoitustoimet sovitetaan Pariisin sopimuksen tavoitteisiin vuoden 2020 
loppuun mennessä;

– vähintään 50 prosenttia EIP:n rahoituksesta osoitetaan ilmaston ja ympäristön 
kestävyyteen vuoteen 2025 mennessä;

– osoitetaan biljoona euroa ilmasto- ja ympäristöinvestointeihin vuoteen 2030 
mennessä;

18. korostaa, että EIP:n tavoite olla keskeisenä rahoituspilarina vihreän kehityksen 
ohjelmassa merkitsee sitä, että pankin on tehostettava toimiaan voidakseen tulla 
todelliseksi ”ilmastopankiksi”; kehottaa pankkia laatimaan vuonna 2020 
yksityiskohtaisen etenemissuunnitelman julkisen kuulemismenettelyn jälkeen, jotta 
toiminta saadaan vastaamaan täysin Pariisin sopimusta; kehottaa pankkia varmistamaan, 
että etenemissuunnitelmassa määritellään nimenomaisia, mitattavissa olevia, 
saavutettavissa olevia, realistisia ja aikataulultaan määritettyjä tavoitteita;

19. kehottaa muuttamaan kunnianhimoiset tavoitteet konkreettisiksi politiikkatoimiksi; 
katsoo, että EIP:n on tehtävä sitoumuksistaan keskeinen osa toimintasuunnitelmaansa ja 
ilmastostrategiaansa sekä alakohtaisia lainanantostrategioitaan ja suojatoimiaan;

20. pitää erittäin tärkeänä, että kaikki EIP:n investoinnit ja alakohtaiset salkut sovitetaan 
Pariisin sopimukseen, mikä koskee myös sitä 50:tä prosenttia EIP:n rahoituksesta, jota 
ei keskitetä suoraan ilmaston ja ympäristön kestävyyteen, varsinkin EIP:n hankkeiden 
taloudellisen ja rahoituksellisen arvioinnin yhteydessä;

21. pitää valitettavana, että EIP hyväksyi vuonna 2018 rahoitusta suurille 
kaasuinfrastruktuurihankkeille, kuten kaasuputkille Turkmenistanista ja Azerbaidžanista 
unioniin (Trans Anatolia Natural Gas Pipeline) sekä Kreikasta Italiaan Albanian ja 
Adrianmeren kautta (Trans-Adriatic Pipeline); korostaa, että nämä investoinnit lisäävät 
edelleen unionin laajaa kaasun ylimääräistä tuontikapasiteettia, niihin liittyy suuri 
omaisuuserien arvottomuuden riski eivätkä ne vastaa Pariisin sopimuksen edellyttämiä 
päästövähennyksiä;
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22 pitää merkittävänä parannuksena EIP:n uutta energia-alan lainanantopolitiikkaa ja 
varsinkin päätöstä lopettaa lainananto fossiiliseen polttoaineisiin perustuville 
energiahankkeilla vuoden 2021 loppuun mennessä sekä sen muille pankeille antamaa 
esimerkkiä; pitää valitettavana, että kaasuhankkeet voivat saada EIP:n rahoitusta 
vuoden 2021 loppuun saakka ja että vähähiilisten kaasujen siirtoon tarkoitettujen 
kaasuhankkeiden tuki säilytetään; kehottaa EIP:tä välttämään tilannetta, jossa 
vähähiilisiä kaasuja koskevat määräykset johtavat lainanannon hyväksymiseen 
sellaisille hankkeille, joilla on porsaanreikien seurauksena hiili-intensiivisiä 
lukkiutumisvaikutuksia, ja kehottaa EIP:tä olemaan allekirjoittamatta uusia 
kaasuhankkeita koskevia sopimuksia ennen fossiilisten polttoaineiden kiellon 
voimaantuloa; kehottaa tarkastelemaan energia-alan lainapolitiikkaa uudelleen vuoden 
2022 alussa ja poistamaan silloin fossiilisten polttoaineiden kieltoa koskevat 
poikkeukset ja saattamaan sen vastaamaan täysin Pariisin sopimusta;

23. pitää myönteisenä EIP:n tulevaa keskittymistä oikeudenmukaiseen siirtymään ja odottaa 
EIP:n antavan vahvan panoksen oikeudenmukaisen siirtymän mekanismiin varsinkin 
sen tulevan julkisen sektorin lainajärjestelyn sekä sen InvestEU-toimintojen yhteydessä;

24. on huolissaan siitä, että maanteille, moottoriteille sekä lentoliikenteelle vuonna 2018 
osoitettu rahoitusosuus oli vuosien 2014–2018 keskiarvoa suurempi, kun taas 
rautateiden rahoitus vuonna 2018 oli vuosien 2014–2018 keskiarvoa pienempi; panee 
merkille, että lentoliikenteen kokonaisrahoitus vuonna 2018 oli 725 miljoonaa euroa; 
kehottaa EIP:tä tarkastelemaan liikennealan lainanantopolitiikkaansa, lopettamaan lainat 
lentoliikenteelle ja mukautumaan politiikassaan täysin Pariisin sopimukseen;

25. kehottaa komissiota täydentämään kestävien investointien kehystä EIP:n sovellettavissa 
olevilla sellaista taloudellista toimintaa koskevilla vaatimuksilla, jolla on merkittävä 
kielteinen ympäristövaikutus;

26. kehottaa EIP:tä asettamaan konkreettiset hiilestä irtautumista koskevat suunnitelmat 
edellytykseksi sille, että EIP tukee hiili-intensiivisiä teollisuudenaloja, kuten 
sementtialaa, petrokemian teollisuutta ja terästeollisuutta;

27. pitää hyvänä EIP:n uutta hiilijalanjäljen arviointimenetelmää ja kehottaa soveltamaan 
sitä järjestelmällisesti keskittyen erityisesti vähäisen kysynnän päästöihin ja epäsuoriin 
päästöihin (nk. tyyppi 3); kehottaa arvioimaan hankkeita kattavasti eikä pelkästään 
niistä aiheutuvia päästöjä taloudellisen elinkaarianalyysin avulla;

28. kehottaa EIP:tä vaatimaan yrityksiä ja rahoituksenvälittäjiä ilmoittamaan, missä määrin 
ne rahoittavat fossiilisia polttoaineita koskevia hankkeita, ja asettamaan hiilestä 
irtautumista koskevat suunnitelmat vuoden 2020 loppuun mennessä sen ehdoksi, että 
yritykset ja rahoituksenvälittäjät hyötyvät EIP:n tuesta;

29. katsoo, että EIP:n rahoituksen ehdoksi olisi liikepankkisektorin parhaiden käytäntöjen 
mukaisesti9 asetettava kunnianhimoisia tieteellisiä tavoitteita ja sitoumuksia, jotta se 

9Crédit 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 ja sähkön tuotannosta kivihiilellä aina kivihiilen kauppaan 
ja sen kuljetukseen.
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voisi vähitellen lopettaa tuen asiakkaille, joiden toiminta aiheuttaa merkittäviä 
kasvihuonekaasupäästöjä;

30. on tyytyväinen vuonna 2018 hyväksyttyihin vesivoimaa koskeviin suuntaviivoihin10 ja 
kehottaa ulottamaan avoimuusvaatimukset kaikkiin infrastruktuurihankkeisiin;

31. muistuttaa EIP:tä siitä, että biologisen monimuotoisuuden suojelu on keskeinen tekijä 
ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja 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;

32. kehottaa ottamaan Euroopan investointirahaston täysimääräisesti mukaan kaikkiin EIP:n 
ilmastotoimiin; kehottaa Euroopan investointirahastoa asettamaan ilmastoneutraaliin 
Eurooppaan siirtymiseen liittyvät innovointitarpeet entistä selkeämmin etusijalle;

Euroopan investointipankin ulkoista lainanantoa koskevat valtuudet

33 muistuttaa, että köyhyyden poistaminen, kotimaisten resurssien käyttöönotto ja 
ihmisoikeudet ovat keskeisiä aiheita EU:n kehitysrahoitusrakenteessa ja ne lisäävät 
rahoitettujen toimien näkyvyyttä;

34. panee tyytyväisenä merkille EIP:n nopean mukautumiskyvyn kansainvälisiin 
haasteisiin; kehottaa EIP:tä tukemaan edelleen EU:n ulkopolitiikkaa ja hätätoimia, 
kuten taloudellisen selviytymiskyvyn kehittämisaloitetta, osana EU:n vastausta 
maailmanlaajuiseen muuttoliike- ja pakolaishaasteeseen;

35. kannustaa EIP:tä, EBRD:tä, monenvälisiä kehityspankkeja ja kansainvälisiä 
rahoituslaitoksia pyrkimään edelleen parhaaseen mahdolliseen operatiiviseen 
yhteistyöhön hankkeiden toteuttamiseksi, koska tämä tiiviimpi pankkien välinen 
yhteistyö on välttämätöntä kustannusten optimoimiseksi ja synergioiden lisäämiseksi 
resurssien tehokkaamman käytön avulla;

36. panee merkille, että EIP:n ulkoisen lainanantovaltuuden vuoden 2018 väliarviointi 
johtaa sen 5,3 miljardin euron takuun kasvuun;

37. muistuttaa, että EIP:n toimien johdonmukaisuutta EU:n ulkopolitiikan tavoitteiden 
kanssa on seurattava jatkuvasti;

38. kehottaa EIP:tä asettamaan ihmisoikeuksia koskevan luvun toimiensa ensisijaiseksi 
tavoitteeksi hyväksymällä kattavan ihmisoikeusstrategian, lujittamalla ihmisoikeuksia 
koskevan huolellisuusvelvoitteen toteuttamista hanketasolla sen hankkeiden koko 
elinkaaren ajan ja mukauttamalla hallintoa ja resursseja, jotta voidaan soveltaa tehokasta 
lähestymistapaa, jonka mukaan vältetään aiheuttamasta vahinkoa; kehottaa EIP:tä myös 
luomaan tehokkaan mekanismin, jonka avulla ihmisoikeuksien puolustajat voisivat 

10EIP, ”Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development”, lokakuu 2019.
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varoittaa turvallisesti pankkia toimintaympäristön huononemisesta tai konfliktin ja 
kostotoimien riskistä;

39. kehottaa EIP:tä ottamaan huomioon paikalliset olot toteuttaessaan investointeja 
kolmansissa maissa; muistuttaa, että kolmansissa maissa tehtävät investoinnit eivät voi 
perustua ainoastaan voiton maksimointiin, vaan tavoitteena on myös oltava pitkän 
aikavälin kestävän taloudellisen kasvun aikaansaaminen yksityisen sektorin johdolla ja 
köyhyyden vähentäminen luomalla työpaikkoja ja parantamalla tuotantoresurssien 
saantia;

40. on huolissaan raporteista, joiden mukaan EIP:llä on liian vähän 
ihmisoikeusasiantuntijoita; kehottaa siksi EIP:tä palkkaamaan lisää asiantuntijoita ja 
varmistamaan, että ihmisoikeusnäkökohdat otetaan huomioon sen koko 
päätöksentekoprosessissa siten, että hallintoneuvostolle tiedotetaan paremmin asioista;

41. korostaa, että hanketasolla komissiolla ja EUH:lla on myös vahva rooli, koska niitä 
kuullaan arvioitavina olevista EIP:n hankkeista ennen kuin näitä hankkeita ehdotetaan 
EIP:n johtajien hyväksyttäviksi;

42. pyytää EIP:tä käsittelemään sen ulkoisia lainanantovaltuuksia koskevassa komission 
arvioinnissa tehtyjä havaintoja, joiden mukaan komission yksiköiden on vaikea saada 
tietoa EIP:n toiminnasta muutoin kuin ulkoisten sidosryhmien kautta, koska todellisista 
tuloksista raportoidaan vasta hankkeen päättymisen jälkeen eikä EIP:llä ole 
velvollisuutta ilmoittaa täytäntöönpano-ongelmista; katsoo, että komission päätelmä, 
jonka mukaan EU:n toimien todelliset tulokset ja vaikutukset ovat edelleen suurelta osin 
tuntemattomia, on erittäin ongelmallinen;

43. toistaa olevansa kiinnostunut olemaan mukana ja osallistumaan neuvoston ja EIP:n 
välisiin keskusteluihin pankin uuden EU:n kehityspankkitytäryhtiön mahdollisesta 
perustamisesta; kehottaa EIP:tä asettamaan etusijalle köyhyyden poistamisen, 
kotimaisten resurssien käyttöönoton ja ihmisoikeudet suunnitelmissaan perustaa 
tytäryhtiö kehitystoimiaan varten;

ESIR-rahaston toiminta ja tehokkuus

44. korostaa, että Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) keskeinen 
määrällinen tavoite saada liikkeelle 500 miljardin euron yksityiset ja julkiset 
lisäinvestoinnit eivät saisi olla ESIRin onnistumisen tärkein tekijä ja että mitattavien 
kestävää kehitystä ja sosiaalisia vaikutuksia koskevien tavoitteiden olisi oltava 
vähintään yhtä tärkeitä tulevissa investointistrategioissa;

45. panee merkille, että ESIR-rahaston täytäntöönpanoa varten EIP otti palvelukseen 
358 työntekijää ja lisäksi 75 työntekijää Euroopan investointineuvontakeskukseen;

46. panee merkille, että ESIR-rahasto ei ole EIP:stä erillinen oikeussubjekti mutta sillä on 
erillinen hallintorakenne ja sen investointitoimet toteutetaan kahdella aihealueella, jotka 
ovat EIP:n hallinnoima infrastruktuuri- ja innovointi-ikkuna ja EIR:n hallinnoima 
pk-yritysikkuna;
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47. muistuttaa, että toisin kuin EIP:n muut nykyiset rahoitusvälineet, ESIR-rahasto saa 
tukea EU:n talousarviosta ja tarjoaa täydentävyyttä yksilöimällä uusia ja innovatiivisia 
tulevaisuuteen suuntautuvia aloja ja riskialttiimpia hankkeita;

48. pitää tärkeänä täydentävyysperustetta, johon kuuluu sellaisten toimien tukeminen, jotka 
kuuluvat ESIR-tuen piiriin vain silloin, kun niillä korjataan selkeästi määritettyjä 
markkinoiden toimintapuutteita tai epätyydyttäviä investointitilanteita, ja sellaisten 
toimien tukeminen, joita ei olisi voitu toteuttaa samassa laajuudessa tai aikataulussa 
ilman ESIR-rahastoa;

49. kehottaa jälleen laatimaan objektiivisen katsauksen ESIR-hankkeiden täydentävyydestä, 
taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista ja todellisesta lisäarvosta sekä 
niiden johdonmukaisuudesta suhteessa unionin politiikkaan tai muihin EIP:n toimiin, 
jotta niistä tulisi enemmän toimintapolitiikkaan kuin kysyntään perustuvia, kuten 
tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa11 tammikuussa 2019 todettiin;

50. korostaa, että ESIR-rahaston toimet olivat oikeutettuja saamaan yksityisten 
investointien lisäksi varoja muista EU:n ja kansallisista julkisista lähteistä ja että on 
olemassa riski, että osa ESIR-rahaston tuesta on mennyt hankkeisiin, jotka olisi voitu 
rahoittaa näistä lähteistä, vaikka ESIR-rahasto ei olisi osallistunut rahoitukseen; 
huomauttaa, että on olemassa riski, ettei rahoitusvaroja enää käytetä optimaalisella 
tavalla ja myös riski näiden kustannusten mahdollisesta hukkavaikutuksesta;

51. kehottaa välttämään mahdollisia päällekkäisyyksiä useiden sijoittajien varainkäytössä 
sekä kustannusten hukkavaikutuksia, jotta voidaan välttää useiden eri kanavien kautta 
rahoitettavien investointien epäluotettava ja moninkertainen tulosten omistajuus;

52. kannustaa parantamaan ESIR-rahaston, kansallisten kehityspankkien ja 
investointijärjestelyjen välistä synergiaa ESIR-rahaston yleisen tehokkuuden 
parantamiseksi;

53. pitää erittäin tärkeänä, että ESIR 1.0- ja ESIR 2.0 -hankkeista saadut kokemukset, 
erityisesti täydentävyydestä, kestävyydestä ja avoimuudesta, olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon InvestEU-ohjelman alustavassa suunnittelussa, 
täytäntöönpanossa ja saavutetuista tuloksista raportoinnissa;

EIP:n hallinto, avoimuus ja vastuullisuus

54. toteaa jälleen pitävänsä erittäin tärkeänä EIP:n ja EIR:n etiikkaa, lahjomattomuutta, 
avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta kaikissa niiden toimissa;

EIP:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää ja valvontaa koskevan kehyksen optimointi

55. katsoo, että EIP:n liiketoimintamallin muutosten ja tulevien haasteiden vuoksi on 
tarpeen mukauttaa pankin lähestymistapaa ja siihen liittyvää laadunvalvontaa, jotta 
voidaan edistää tervettä riskikulttuuria ja mukautuvaa riskinhallintaa kaikissa 
pankkiyksiköissä ja erityisesti puuttua asianmukaisesti sääntöjen noudattamiseen 
liittyviin riskeihin ja tukea tulosperusteisen talousarvion periaatteen täysimääräistä 

11 https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=49051



PR\1194300FI.docx 13/16 PE644.864v01-00

FI

soveltamista EIP:n ja EIP-ryhmän sisällä;

56. kehottaa arvioimaan perusteellisesti komission kanssa toteutettavaan sekarahoitukseen 
liittyvät riskit ja valvontajärjestelmät ja raportoimaan niistä ottaen huomioon 
rahoituslähteiden yhdistämisen vaikutukset sekä valvontaan että 
hallinnointivaihtoehtoihin;

57. panee merkille, että vuonna 2018 pankin liiketoimintamalli kehittyi edelleen ja 
monipuolistui, mikä johtui ESIR-rahastoon liittyvän toiminnan lisääntymisestä, sillä 
toiminta on luonteeltaan monimutkaisempaa, ja transaktioista, jotka ovat kooltaan 
pienempiä ja riskiprofiililtaan korkeampia;

58. panee merkille, että hallintoneuvo hahmotteli heinäkuussa 2018 useita organisaatioon ja 
hallintoon liittyviä muutoksia ja hyväksyi joulukuussa 2018 täytäntöönpanoa koskevan 
etenemissuunnitelman, joka sisältää muun muassa seuraavat:

i) ehdotus EIP:n perussäännön muuttamisesta hallintoneuvoston varajäsenten määrän 
lisäämiseksi ja määräenemmistöpäätöksenteon käyttöönottamiseksi tietyissä hallintoa 
koskevissa asioissa;

 ii) pankin sisäisen valvonta- ja riskinhallintaympäristön parantaminen
erityisesti perustamalla EIP-ryhmän riskienhallintatoiminnon, josta vastaa EIP-ryhmän 
riskienhallintajohtaja;

59. muistuttaa EIP:n hallintoelinten vastuualueiden tarkistamisen osalta, että hallituksen 
jäsenet eivät saisi valvoa lainanantoa tai hankkeiden täytäntöönpanoa kotimaissaan 
mahdollisten eturistiriitojen välttämiseksi; katsoo, että tämä olisi otettava huomioon 
hallituksen ja hallintoneuvoston menettelytapasäännöissä, joita olisi tarkistettava;

60. pitää valitettavana jatkuvaa monimuotoisuuden ja sukupuolten tasapuolisen edustuksen 
puutetta ylimmässä johdossa ja EIP-ryhmän hallintoelimissä; kehottaa EIP:tä 
asettamaan tämän asian etusijalle;

61. kehottaa EIP:tä panemaan täysimääräisesti täytäntöön EIP:n tarkastuskomitean vuoden 
2018 vuosikertomuksessa12 esitetyt suositukset, joiden mukaan

– hallituksen ja hallintoneuvoston menettelytapasääntöjä olisi tarkistettava

– pankin olisi varmistettava asianmukainen ja riittävä tarkastushenkilöstö ja 
tarkastustoimintojen mahdolliset rekrytointipuutteet olisi korjattava kiireellisesti

– hallituksen olisi laadittava etenemissuunnitelma, joka sisältää välitavoitteet, resurssit 
ja aikataulun suositusten täytäntöönpanoa varten, sillä tarkastuskomitean suositusten 
täytäntöönpano on aiemmin ollut liian hidasta;

12 https://www.eib.org/attachments/general/ac_annual_reports_2018_en.pdf
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Kohti avoimempaa ja vastuullisempaa toimielintä, jolla on tehostetut mekanismit
petosten ja korruption torjuntaan

62. panee merkille, että vuosien mittaan EIP on ottanut käyttöön sisäisiä mekanismeja ja 
hallintorakenteita petos- ja korruptioriskien vähentämiseksi; toteaa, että pankki on myös 
julkisesti sitoutunut noudattamaan nollatoleranssia petoksiin ja korruptioon;

63. panee merkille Counter balance -järjestön raportin, jossa todetaan, että EIP ei 
edelleenkään hoida petosten ja korruption torjuntaa koskevaa tehtäväänsä, mikä johtuu 
osittain sen sisäisten mekanismien heikkouksista ja osittain sen toiminnan 
epätyydyttävästä hallintokehyksestä ja riittämättömästä ulkoisesta valvonnasta, mukaan 
lukien OLAFin harjoittama valvonta, sekä EIP:n ja OLAFin vastaukset tähän raporttiin; 
kehottaa EIP:tä toteuttamaan tarvittavat parannukset jäljellä olevien puutteiden 
korjaamiseksi; kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen sen varmistamiseksi, että EIP 
noudattaa huolellisuusvelvoitteita, jotka vastaavat vähintään rahanpesunvastaista EU:n 
direktiiviä;

64. kehottaa EIP:tä hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla yhteistyötä OLAFin ja 
Euroopan syyttäjänviraston kanssa ja kehottaa Euroopan syyttäjänvirastoa käsittelemään 
ennakoivasti EIP:n tapauksia tutkimalla EU:n taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia 
ja asettamalla niihin syyllistyneet syytteeseen;

65. toistaa EIP:lle esittämänsä kehotuksen lisätä vastuuvelvollisuutta muita EU:n 
toimielimiä kohtaan, vahvistaa parlamentin harjoittamaa EIP:n valvontaa ja antaa 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle täydet oikeudet tarkastaa EIP:n toimet;

66. muistuttaa, että yleisön osallistuminen EIP:n päätöksentekoon on keino parantaa 
vastuuvelvollisuutta; katsoo, että yleisön ja sidosryhmien osallistumista olisi 
vahvistettava ja että erityisesti olisi pyrittävä siihen, että EIP:n toimien vaikutuspiiriin 
kuuluvat paikallisyhteisöt ja kansalaiset otetaan mukaan, jotta voidaan varmistaa, että 
heitä kuullaan tarkoituksenmukaisesti;

67. muistuttaa, että avoimuus EIP:n politiikkojen täytäntöönpanossa ei vain vahvista EIP:n 
kokonaisvaltaista tilivelvollisuutta ja sen vastuuta sekä selkeän kuvan antamista siitä, 
minkälaisesta rahoituksen välittäjästä tai lopullisesta edunsaajasta on kyse, vaan että se 
myös lisää rahoitettavien hankkeiden tehokkuutta ja kestävyyttä; kehottaa EIP:tä 
ottamaan nämä näkökohdat huomioon suunnitellussa avoimuuspolitiikkansa 
uudelleentarkastelussa vuonna 2020;

68. kannattaa selkeiden tietojen julkistamista EIP:n strategian täytäntöönpanosta sekä sen 
tuotteiden ja portfolioiden kestävyydestä ja ilmastovaikutuksesta;

69. pitää valitettavana, että valitusmekanismeja ei vahvistettu riittävästi vuoden 2018 
lopussa, ja katsoo, että mahdollisuutta käyttää tehokasta ja riippumatonta 
valitusmekanismia, mukaan lukien muutoksenhakuoikeus, olisi kehitettävä edelleen;

70. arvostaa EIP:n pyrkimyksiä julkaista ilmastotoimia koskevia uusia asiakirjoja, 
ESIR-hankkeiden tulostauluja tai hankkeiden loppuraportteja EU:n ulkopuolella 
toteutetuista loppuunsaatetuista toimista; katsoo, että EIP:n olisi myös julkistettava 
hallintoneuvoston kokousten pöytäkirjat, hallituksen kokousten pöytäkirjat ja 
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esityslistat, 3PA-REM-lomakkeet, komission lausunnot hankkeista ja hankkeiden 
seurantaraportit;

71. panee merkille, että EIP:n uusi poissulkemispolitiikka tuli voimaan vuonna 2018 ja 
siihen sisältyy sellaisten yhteisöjen ja henkilöiden poissulkeminen, joiden toiminnasta 
on saatu kielteisiä kokemuksia, ja toteaa, että näin ollen on pantu täytäntöön EIP:n 
petostentorjuntapolitiikan nykyiset säännökset ja kiellot;

72. odottaa vuonna 2018 käynnistetyn EIP:n ja EIR:n petostentorjuntapolitiikan 
uudelleentarkastelun tuloksia ja kannattaa tiukempaa lähestymistapaa eli 
nollatoleranssia petoksiin, korruptioon ja muihin kielletyn toiminnan muotoihin; toistaa 
tässä yhteydessä EIP:lle esittämänsä kehotuksen keskeyttää tilapäisesti sellaisten 
hankkeiden rahoitus, jotka ovat joko kansallisen oikeuslaitoksen, Euroopan 
syyttäjänviraston tai OLAFin meneillään olevien petos- tai korruptiotutkimusten 
kohteena;

73. kehottaa jälleen EIP:tä julkaisemaan kaikki EIP:n lopullisten edunsaajien tosiasialliset 
omistajat ja edunsaajat ja vahvistamaan edelleen väärinkäytösten paljastajien 
suojelupolitiikkaansa;

74. panee merkille, että väitteiden määrä kasvoi vuonna 2018 ja että uusia väitettyjä 
tapauksia oli 184 (149 vuonna 2017) ja väitteistä 68 prosenttia oli peräisin sisäisistä 
lähteistä ja 31 prosenttia ulkoisista lähteistä; toteaa, että tutkinnan pääkohteita ovat 
petokset, korruptio, EIP:n/EIR:n nimen väärinkäyttö ja salainen yhteistyö; panee 
merkille, että kaikista EIP-ryhmän lausuntopyynnöistä 69 prosenttia tehtiin OLAFille;

75. panee merkille EIP:n ja Volkswagenin välisen sopimuksen siitä, että Volkswagen 
suljetaan EIP:n hankkeiden ulkopuolelle 18 kuukauden ajaksi ja että Volkswagen on 
sitoutunut osallistumaan kestävää kehitystä koskevaan hankkeeseen, ympäristönsuojelu 
mukaan luettuna; kehottaa EIP:tä tekemään vakiokäytännön entistä pidemmästä 
poissulkemisajanjaksosta, jonka aikana korruptioon sekaantuneet edunsaajat tai 
rahoituksen välittäjät eivät saa osallistua mihinkään EIP:n hankkeisiin ja jota EIP:n olisi 
sovellettava myös sellaisissa tapauksissa kuin Passante di Mestre- ja 
MOSE-infrastruktuurihankkeet Italiassa tai Sostanjin hiilivoimalaitos Sloveniassa;

76. kannattaa vastuullista veropolitiikkaa EIP:ssä tukemalla lahjomattomuutta koskevien 
lausekkeiden sisällyttämistä EIP-ryhmän sopimuksiin, perusteellisen due diligence 
-tarkastuksen toteuttamista yhteistyöhaluttomien oikeudenkäyttöalueiden yhteydessä 
siten, että sopimuskumppanit ja maantieteellinen sijainti määritetään selkeästi;

77. katsoo, että ehdottomana edellytyksenä on noudattaa tiukimpia mahdollisia 
lahjomattomuutta koskevia normeja, kuten EU:n edistämiä rahanpesun ja terrorismin 
rahoittamisen torjuntaa koskevia normeja, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 
vastaisen toimintaryhmän normeja sekä verotusalan hyvän hallintotavan periaatteita, 
joita OECD, kahdenkymmenen jäsenvaltion ryhmä ja EU edistävät rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen torjunnan tehostamiseksi;

78. panee merkille EIP:n edelläkävijän roolin EU:n tasolla kestävyysraportin antamisessa; 
kehottaa EIP:tä kehittämään edelleen kestävysraporttiaan raportoimalla tuloksista 
käyttäen tarkoin määriteltyjä, täsmällisiä, helposti mitattavia ja vertailukelpoisia 
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indikaattoreita;

79. pitää myönteisenä, että EIP:n ulkoinen tarkastaja antoi ensimmäisen rajoitetun 
varmennusraportin valikoimasta julkilausumia, lukuja ja indikaattoreita sen vuoden 
2018 kestävyysraportissa;

80. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta tehostamaan EIP:n ulkoista valvontaa ja toteaa, 
että vuonna 2016 allekirjoitetun, Euroopan investointipankin, Euroopan komission ja 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen välistä yhteistyötä koskevan 
kolmikantasopimuksen nykyisiä määräyksiä olisi harkittava perusteellisesti uudelleen 
keskusteltaessa tulevasta kolmikantasopimuksesta, joka on määrä tehdä syyskuussa 
2020;

81. tukee Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kantaa, jonka mukaan sille olisi annettava 
tehtäväksi tarkastaa kaikki EIP:n toiminnot, myös ne, joissa EIP käyttää EU:n 
talousarvion ulkopuolisia varoja toimintoihinsa;

82. esittää kuitenkin jälleen kerran EIP:n vuosikertomusta koskevan vetoomuksensa ja 
pyytää EIP:tä esittämään kattavamman, yksityiskohtaisemman ja 
yhdenmukaistetumman vuotuisen toimintakertomuksen ja parantamaan tietojen 
esittämistä huomattavasti esittämällä yksityiskohtaisella ja luotettavalla tavalla myös 
asianomaisen vuoden hyväksyttyjen, allekirjoitettujen ja maksettujen investointien 
jakautumisen, käytetyt rahoituslähteet (omat varat, ESIR, keskitetysti hallinnoidut EU:n 
ohjelmat jne.) sekä vastaavat tiedot edunsaajien osalta (jäsenvaltiot, julkinen tai 
yksityinen sektori, välittäjät tai suorat varojen saajat), tuetut alat ja jälkiarviointien 
tulokset;

Parlamentin suositusten seuranta

83. kehottaa EIP:tä edelleen ilmoittamaan parlamentin vuotuisissa päätöslauselmissa 
antamien aiempien suositusten tilanteesta ja toteutusvaiheesta, erityisesti seuraavien 
osalta:

a) sen investointistrategian taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön kohdistuvat 
vaikutukset

b) mukautukset, jotka liittyvät eturistiriitojen ehkäisemiseen erityisesti silloin, kun 
jäsenet osallistuvat lainojen myöntämiseen

c) asiakkaiden toiminnan asianmukaisuutta koskeviin taustaselvityksiin liittyvä 
avoimuus sekä rahoituksen välittäjiä ja lopullisia edunsaajia koskevien tietojen 
julkistaminen veronkierron, petosten ja korruption ehkäisemiseen liittyvien toimien 
yhteydessä;

84. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle ja 
pyytää neuvostoa ja EIP:n hallintoneuvostoa keskustelemaan tässä esitetyistä parlamentin 
kannoista.


