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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 on tärkeää, jotta voidaan lisätä 
EU:n investointien tämänhetkistä määrää, joka on historiallisen keskiarvon alapuolella 
eikä riitä EU:n kestävää kehitystä, sosiaalisia tavoitteita ja innovointia koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseen; korostaa, että näiden tavoitteiden saavuttaminen saattaa 
edellyttää, että EIP ottaa enemmän riskejä ja lisää samalla pääomaa ja kehittää 
innovatiivisia rahoitusvälineitä koskevaa asiantuntemusta; kehottaa pääomittamaan 
EIP:tä riittävästi, jotta saadaan käyttöön innovatiivisia välineitä rahoittamaan hankkeita, 
joilla on hyvät mahdollisuudet saavuttaa tuloksia kestävän kehityksen, yhteiskunnallisen 
hyödyn ja innovoinnin alalla;

2. suhtautuu myönteisesti valitun komission puheenjohtajan sitoumukseen muuttaa osa 
EIP:stä ilmastopankiksi ja EIP:n pääjohtajan sitoumukseen 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; kehottaa komissiota 
esittämään mahdollisimman pian uuden kunnianhimoisen Euroopan kestävän 
kehityksen investointiohjelman, johon sisältyy uusia rahoitussitoumuksia, ja tukemaan 
täysimääräisesti EIP:tä sen kestävään kehitykseen liittyvissä tavoitteissa;

3. korostaa, että jotta EIP:stä voisi tulla EU:n ilmastopankki, sen olisi lopetettava kaikki 
taloudellinen tuki fossiilisia polttoaineita koskeville hankkeille vuoden 2020 loppuun 
mennessä ja mukautettava kaikki toimintansa, myös EIR:n toimet, Pariisin sopimuksen 
tavoitteisiin; kehottaa EIP:tä asettamaan hiilestä irtautumista koskevat sitoumukset 
ehdoksi sille, että yritykset voivat saada EIP:n tukea; 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 lainsäädännön mukaisuuden” mittaamiseksi, 
ilmoittamiseksi ja saavuttamiseksi;

4. korostaa, että Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) keskeinen 
määrällinen tavoite saada liikkeelle 500 miljardin euron yksityiset ja julkiset 
lisäinvestoinnit olisi korvattava tulevissa investointistrategioissa mitattavilla kestävää 
kehitystä ja sosiaalisia vaikutuksia koskevilla tavoitteilla; kehottaa EIP:tä lisäämään 
ESIR- ja InvestEU-rahoituksen osuutta hankkeissa, jotka edistävät merkittävästi EU:n 
kestävää kehitystä ja sosiaalisia tavoitteita; kehottaa komissiota varmistamaan, että 
InvestEU-ohjelman kestävän kehityksen arviointimenetelmät ovat täysin 
johdonmukaisia EU:n kestävää kehitystä koskevien tavoitteiden kanssa;

5. kehottaa EIP-ryhmää olemaan avoimempi taloudellisten toimiensa, EU:n takauksen 
käytön, EIP:n toimien täydentävyyden ja EIP:n kehitystä käsittelevää alaosastoa 
koskevien mahdollisten tulevien suunnitelmien suhteen ja kehottaa EIP-ryhmää 
parantamaan vastuuvelvollisuuttaan näissä kysymyksissä; kehottaa EIP:tä ja 
parlamenttia laatimaan yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla parannetaan EIP:n asiakirjojen 
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sekä strategisiin linjanvetoihin ja rahoituspolitiikkaan liittyvien tietojen saatavuutta 
tulevaisuudessa pankin vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi.


