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EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. korostaa, että Euroopan investointipankin (EIP) toiminta unionin pankkina on tärkeää, 
jotta voidaan lisätä EU:n nykyisiä investointimääriä, jotka ovat historiallista keskiarvoa 
alemmat eivätkä riitä EU:n kestävää kehitystä, taloutta, yhteiskuntaa ja työpaikkojen 
luomista koskevien tavoitteiden saavuttamiseen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden, 
innovoinnin ja kilpailukyvyn aikaansaamiseen EU:n tasolla sekä rahoitukseen 
paikallistasolla, mukaan lukien kunnissa, joiden tehtävänä on vastata kansalaisten 
tarpeisiin; kehottaa vahvasti EIP:tä jatkamaan edelleen investointien tukemista 
Euroopan talouden kestävyyden ja kilpailukyvyn parantamiseksi;

2. kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota sen varmistamiseen, että EU:n 
finanssipoliittiset säännöt tukevat tulevia pyrkimyksiä lisätä julkisten investointien 
määrää EU:ssa, mikä antaa EIP:lle mahdollisuuden hyödyntää näitä lisääntyneitä 
julkisia investointeja; korostaa, että julkisella sektorilla on tärkeä rooli pyrittäessä 
täyttämään uuden komission ilmoittamat investointitavoitteet, joihin kuuluu biljoonan 
euron rahoituksen vapauttaminen vihreään talouteen siirtymiseen investoimista varten 
seuraavien kymmenen vuoden aikana;

3. korostaa, että näiden EU:n tavoitteiden saavuttaminen saattaa edellyttää, että EIP ottaa 
enemmän riskejä erityisesti niillä aloilla ja alueilla, jotka houkuttelevat vähemmän 
investointeja, edellyttäen, että tällainen lainananto on EIP:n kelpoisuusvaatimusten 
mukaista, ja ottaen huomioon, että EIP:n AAA-luokitus on säilytettävä, ja että se lisää 
samalla pääomaa ja kehittää innovatiivisia rahoitusvälineitä koskevaa asiantuntemusta;

4. kehottaa lisäämään yleisesti EIP:n pääomittamista, jotta saadaan enemmän pitkäaikaisia 
lainoja ja innovatiivisia välineitä rahoittamaan hankkeita, joilla on hyvät mahdollisuudet 
saavuttaa tuloksia kestävän kehityksen, yhteiskunnallisen hyödyn ja innovoinnin alalla, 
myös hankkeita, joilla luodaan kestäviä työpaikkoja ja vähennetään eriarvoisuutta; 
korostaa EIP:n täydentävän roolin merkitystä investoinneissa kaikkialla EU:ssa ja 
yhteistyössä useiden kumppanien kanssa; toteaa lisäksi, että EIP:n rahoituksen lisäarvo 
koostuu myös teknisestä neuvonnasta ja valmiuksien kehittämisestä, joilla autetaan 
hankkeita saavuttamaan investointivalmius ja varmistetaan niiden mahdollisimman 
hyvä maantieteellinen tasapaino;

5. panee merkille EIP:n investointikertomuksen 2019/2020 tulokset, jotka koskevat pk-
yritysten ja midcap-yritysten rahoitusta; katsoo, että pk-yritysten ja midcap-yritysten 
tukemisen pitää pysyä EIP:n perustavoitteena, ja kehottaa ryhtymään lisätoimiin ja 
kiinnittämään enemmän huomiota pk-yritysten rahoitukseen niiden rahoitusvajeen 
pienentämiseksi; pitää InvestEU-rahaston pk-yrityksiä koskevaa osuutta tässä mielessä 
myönteisenä; korostaa tarvetta keskittyä pitkäaikaiseen rahoitukseen tukemalla 
erityisesti innovatiivisten startup-yritysten ja pk-yritysten sellaisia hankkeita, jotka eivät 
muuten saisi rahoitusta; korostaa kuitenkin, että EIP:n rahoitustoimet eivät korvaa 
kestävää finanssipolitiikkaa jäsenvaltioissa; kehottaa EIP:tä lisäämään investointeja 
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läpimurtoinnovaatioihin, erityisesti siirtymiseen vihreään talouteen, jotta voidaan tukea 
eurooppalaisia yrityksiä;

6. suhtautuu myönteisesti komission puheenjohtajan sitoumukseen muuttaa osa EIP:stä 
ilmastopankiksi ja sitoutumiseen EU:n vihreän kehityksen ohjelman periaatteisiin ja 
EIP:n hallintoneuvoston päätökseen nostaa ilmastotoimiin ja ympäristön kestävyyteen 
osoitetun EIP:n rahoituksen osuus vähintään 50 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä sekä 
mukauttaa kaikki EIP:n rahoitustoimet Pariisin sopimuksen tavoitteisiin vuoden 2020 
loppuun mennessä;

7. kehottaa EIP:tä lisäämään rahoitusta, jotta voidaan keskittyä teknologiseen siirtymään, 
tukea työmarkkinoiden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin mukautettujen taitojen 
kehittämistä, edistää investoimista työntekijöiden ja yrittäjien digitaalisiin taitoihin, 
digitaaliseen infrastruktuuriin ja digitalisointivalmiuksien kehittämiseen, osoittaa varoja 
pitkän aikavälin tutkimukseen ja innovointiin sekä pk-yrityksille, tukea yhteisötaloutta 
ja lisätä sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta erityisesti täyttämällä nykyiset 
investointivajeet julkisessa asuntotuotannossa ja infrastruktuurissa;

8. panee merkille komission uuden Euroopan vihreän kehityksen investointiohjelman ja 
kehottaa komissiota antamaan EIP:lle täyden tukensa sen kestävää kehitystä koskevissa 
tavoitteissa;

9. kehottaa EIP:tä omaksumaan keskeisen roolin kestävässä rahoituksessa sekä 
Euroopassa että sen ulkopuolella ja säilyttämään keskeisen roolin kolmansille maille, 
erityisesti kehitysmaille, tarkoitettujen EU:n rahoitusmekanismien perustamisessa;

10. toteaa, että Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden on investoitava enemmän 
ilmastonmuutoksen torjuntaan, digitaaliseen vallankumoukseen ja julkisiin palveluihin; 
pitää siksi myönteisenä EIP:n hallintoneuvoston päätöstä lopettaa taloudellinen tuki 
useimmille fossiilisia polttoaineita koskeville hankkeille vuoden 2021 loppuun 
mennessä ja mukauttaa kaikki salkkunsa, myös EIR:n toimet, ja lainanantopolitiikkansa 
Pariisin sopimuksen tavoitteisiin;

11. kehottaa EIP:tä toimimaan sen puolesta, että yrityksille asetetaan hiilestä irtautumista 
koskevat sitoumukset ehdoksi EIP:n tuen saamiselle ja että yrityksille tarjotaan hiilestä 
irtautumista koskevaa neuvontaa; kehottaa EIP:tä soveltamaan EU:n 
luokitusjärjestelmää sen jälkeen, kun se on virallisesti hyväksytty, edellytyksenä 
ilmasto- ja ympäristöinvestoinneilleen; kehottaa EIP:tä kehittämään uskottavan 
menetelmän rahoitustoimiensa ”Pariisin ilmastosopimuksen mukaisuuden” 
mittaamiseksi, ilmoittamiseksi ja saavuttamiseksi;

12. panee merkille jäsenvaltioiden erilaiset taloudelliset tilanteet ja valmiudet ja korostaa, 
että on tärkeää varmistaa oikeudenmukainen siirtymä auttamalla niitä alueita ja maita, 
joihin tulossa olevat muutokset vaikuttavat eniten, sopeutumaan niihin, niin että ketään 
ei jätetä jälkeen; korostaa, että on tuettava ennakoivasti alueita, joilla työpaikat ovat 
tällä hetkellä riippuvaisia runsaasti päästöjä aiheuttavista teollisuudenaloista, ja 
investoitava merkittävästi koulutukseen ja vaihtoehtoisiin taloudellisiin 
mahdollisuuksiin, jotta voidaan taata laadukkaat työpaikat ja siten varmistaa sujuva 
siirtymä; katsoo, että yhdenmukaisuus ja koordinointi muiden EU:n rahoitusvälineiden 
kanssa on tältä osin äärimmäisen tärkeää;
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13. korostaa, että Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) keskeinen 
määrällinen tavoite saada liikkeelle 500 miljardin euron yksityiset ja julkiset 
lisäinvestoinnit ei saisi olla ESIRin onnistumisen tärkein mittari ja että kestävää 
kehitystä, täydentävyyttä, maantieteellistä kattavuutta ja sosiaalisia vaikutuksia 
koskevien mitattavien tavoitteiden olisi oltava vähintään yhtä tärkeitä tulevissa 
investointistrategioissa;

14. kehottaa EIP:tä lisäämään ESIRin ja InvestEU:n rahoituksen osuutta hankkeille, jotka 
edistävät merkittävästi EU:n kestävää kehitystä koskevia ja sosiaalisia tavoitteita, EU:n 
asianmukaisten määräysten mukaisesti; kehottaa komissiota varmistamaan, että 
InvestEU-ohjelman kestävän kehityksen arviointimenetelmät ovat täysin 
johdonmukaisia EU:n kestävää kehitystä koskevien tavoitteiden kanssa ja että 
sosiaalisten hankkeiden arviointiperusteissa otetaan huomioon Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin periaatteet; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää tehdä 
hankkeiden kestävyyttä, kilpailukykyä sekä taloudellisia, sosiaalisia ja 
ympäristövaikutuksia koskevia ennakko- ja jälkiarviointeja; 

15. kehottaa EIP:tä tukemaan lainanantotoimillaan ensisijaisesti YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista;

16. kehottaa EIP-ryhmää varmistamaan suurempi avoimuus ja vastuuvelvollisuus 
taloudellisten toimiensa, EU:n talousarviotakauksen käytön, EIP:n toimien 
täydentävyyden ja EIP:n kehitysyhteistyötä hoitavaa tytäryhtiötä koskevien 
mahdollisten tulevien suunnitelmien suhteen;

17. panee merkille, että EIP-ryhmän avoimuuspolitiikka perustuu julkistamisolettamaan; 
kehottaa EIP:tä tehostamaan yleisesti viestintätoimiaan ja erityisesti ilmoittamaan 
jäsenvaltioissa sijaitsevien yhteystoimistojensa kautta välineistään ja mainostamaan 
niitä kansallisille ja paikallisille julkisille ja yksityisille toimijoille; korostaa, että on 
tärkeää kuulla asianmukaisesti paikallisyhteisöjä ja kansalaisia ennen hankkeiden 
toteuttamista ja niiden toteutuksen aikana ja että tarvitaan asianmukaisia mekanismeja 
eri sidosryhmien, kuten ilmastoasiantuntijoiden, ammattiliittojen, kansalaisyhteiskunnan 
toimijoiden, liike-elämän edustajien, pk-yritysten ja tiedemaailman, kuulemiseksi;

18. kehottaa EIP-ryhmää parantamaan vastuuvelvollisuuttaan näissä kysymyksissä ja 
ehdottaa neljännesvuosittaista vuoropuhelua parlamentin asiasta vastaavien valiokuntien 
kanssa, jotta voidaan varmistaa parlamentin osallistuminen EIP:n investointistrategiaan 
ja asianmukainen valvonta; korostaa, että on tärkeää, että parlamentti valvoo paremmin 
EIP:n hallintoneuvoston päätöksiä, ja huomauttaa, että parlamentilla voi olla tarkkailijan 
asema hallintoneuvoston kokouksissa paremman tiedonvaihdon varmistamiseksi; vaatii 
komissiota olemaan avoimempi Euroopan parlamenttia kohtaan EIP:n 
hallintoneuvostossa ottamistaan kannoista; kehottaa EIP:tä ja parlamenttia laatimaan 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla parannetaan EIP:n asiakirjojen sekä strategisiin 
linjanvetoihin ja rahoituspolitiikkaan liittyvien tietojen saatavuutta tulevaisuudessa 
pankin vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi;

19. korostaa, että tilintarkastustuomioistuimen oikeuksia EIP:n tarkastamiseen olisi 
vahvistettava ja tarkastusten olisi katettava kaikki EIP:n toimet ja että tarkastuksiin olisi 
kuuluttava EIP:n investointitoimien kustannustehokkuus ja sen hankkeiden 
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täydentävyys ja ne olisi julkistettava; kehottaa EIP:tä lisäämään tulevaisuudessa 
yhteistyötään OLAFin ja Euroopan syyttäjänviraston kanssa ja ilmoittamaan kaikista 
mahdollisista petostapauksista toimivaltaisille viranomaisille; katsoo, että Euroopan 
syyttäjänvirastolla pitäisi olla tulevaisuudessa valtuutus asettaa syytteeseen EIP:n 
varoihin kytkeytyvään rikolliseen toimintaan liittyvät tahot niissä EU:n jäsenvaltioissa, 
jotka ovat Euroopan syyttäjänviraston jäseniä;

20. suhtautuu myönteisesti vuonna 2019 hyväksyttyyn EIP-ryhmän uuteen 
toimintapolitiikkaan, joka koskee yhteistyöhaluttomia oikeudenkäyttöalueita ja 
verotusalan hyvää hallintotapaa, mutta muistuttaa, että on äärimmäisen tärkeää 
vahvistaa tätä toimintapolitiikkaa, kun otetaan huomioon uudet ja olemassa olevat 
veronkiertotavat, kuten verokohtelun eroavuuksien käyttö, teollis- ja tekijänoikeuksien 
etuuskohtelu tai alhaisen verotuksen tai nollaverotuksen oikeudenkäyttöalueiden 
käyttäminen voittojen siirtämiseen; kehottaa muita eurooppalaisia rahoituslaitoksia 
soveltamaan samantasoisia vaatimuksia; kehottaa EIP:tä hyödyntämään täysimääräisesti 
veronkierron vastaista välineistöään riskialttiisiin hankkeisiin osana verotukseen 
liittyvää due diligence -menettelyä ja käyttämään tarvittaessa uudelleensijoittamista 
koskevia vaatimuksia; pitää myönteisenä unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan 
vuoden 2018 varainhoitoasetuksen 155 artiklan 3 kohtaa, jonka mukaan 
talousarviotakuiden ehtona on tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevien tietojen 
luovuttaminen ja maakohtaisten raportointitietojen julkaiseminen; panee merkille 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan EIP-ryhmän tarkistetun 
kehyksen ja kehottaa EIP:tä päivittämään politiikkaansa tammikuussa 2020 voimaan 
tulevan viidennen rahanpesunvastaisen direktiivin mukaisesti ja tekemään yhteistyötä 
asiaankuuluvien viranomaisten kanssa, jotta voidaan varmistaa asianmukaiset 
seuraamukset lainsäädännön rikkomisesta ja rahoituksen välittäjiä koskevat tiukat 
normit;

21. panee merkille, että Euroopan unionin perusoikeuskirja sitoo EIP:tä ja että 
ihmisoikeusperiaatteet on sisällytetty sen due diligence -menettelyihin ja -normeihin, 
julkisesti saatavilla olevat ennakkoarvioinnit mukaan luettuina; kehottaa EIP:tä 
varmistamaan, että sen valitusmekanismi on täysin toimiva, jotta voidaan havaita ja 
korjata mahdolliset ihmisoikeusloukkaukset EIP:hen liittyvissä hankkeissa; kehottaa 
EIP:tä varmistamaan, että sen sosiaali- ja ympäristönormien tulevaan tarkistukseen, joka 
on määrä toteuttaa vuonna 2020, sisällytetään ihmisoikeustakeet;

22. panee merkille, että EIP:llä on petostentorjuntapolitiikka, johon kuuluu riippumaton 
toimisto, joka tutkii sisältä tai ulkoa tulleita petosväitteitä; kehottaa EIP:tä harkitsemaan 
politiikkansa päivittämistä, jotta voidaan parantaa sen petostentorjuntakehystä ja 
varmistaa riittävät resurssit, erityisesti kun otetaan huomioon EIP:n merkittävä rooli 
InvestEU:n ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kaltaisten EU:n politiikkojen 
täytäntöönpanossa; panee merkille, että EIP:n petostentorjuntapolitiikassa on jo 
määrätty seuraamuksista ja oikeussuojakeinoista, jotka mahdollistavat esimerkiksi 
maksujen keskeyttämisen, korvauksen hakemisen ja hankkeiden keskeyttämisen tai 
peruuttamisen; kehottaa EIP:tä keskeyttämään maksut, jos on kyse vakavista huonoa 
hallintoa ja/tai korruptiota koskevista väitteistä;

23. pitää myönteisenä, että EIP ja Japanin kansainvälisen yhteistyön virasto (JICA) 
allekirjoittivat 26. syyskuuta 2019 yhteisymmärryspöytäkirjan, joka mahdollistaa 
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yhteisrahoituksen ja yhteisinvestointien jatkamisen kehitysmaissa; katsoo, että tämä 
yhteistyö vahvistaa tärkeää strategista kumppanuutta EIP:n ja JICA:n välillä 
maailmanlaajuisia ongelmia käsittelevien hankkeiden tukemisessa kolmansissa maissa;

24. tukee EIP:n tekemää sitoumusta, joka liittyy monimuotoisuutta ja osallistamista 
koskevaan kolmanteen strategiaan, joka kattaa vuodet 2018–2021 ja jolla nostetaan 
naisten määrä vanhempien virkamiesten tasolla 50 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä; 
kehottaa EIP:tä varmistamaan, että se saavuttaa tavoitteensa saada Economic Dividends 
for Gender Equality -sertifiointi (EDGE-sertifiointi) seuraavien 12 kuukauden kuluessa;

25. kehottaa EIP:tä jatkamaan työskentelyä yhteistyössä samanmielisten kumppaneiden 
kanssa maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseksi;

26. kehottaa lisäämään taloudellista tukea paikallisille energialähteille, jotta voidaan poistaa 
Euroopan suuri riippuvuus ulkoisista energialähteistä ja turvata huoltovarmuus;

27. kehottaa EIP:tä tekemään yhteistyötä pienten markkinatoimijoiden ja alueellisten 
osuuskuntien kanssa, jotta pienimuotoiset uusiutuvaa energiaa koskevat hankkeet 
voitaisiin yhdistää ja jotta ne voisivat näin täyttää EIP:n rahoituksen ehdot.
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