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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet betonar vikten av Europeiska investeringsbankens (EIB) verksamhet 
för att öka de nuvarande investeringsnivåerna i EU, vilka ligger under de historiska 
genomsnitten och som är otillräckliga för att uppfylla EU:s ambitioner när det gäller 
hållbarhet, sociala frågor och innovation. Parlamentet betonar att för att uppnå dessa 
ambitioner kan det bli nödvändigt med mer risktagande från EIB:s sida, samtidigt som 
man ökar det egna kapitalet och utvecklingen av expertis i innovativa 
finansieringsinstrument. Parlamentet efterlyser en tillräcklig kapitalisering av EIB för 
att möjliggöra användning av innovativa instrument för finansiering av projekt med 
betydande potentiella vinster i fråga om hållbarhet, sociala resultat och innovation.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens tillträdande ordförandes åtagande att 
omvandla delar av EIB till en klimatbank, och EIB-ordförandens åtaganden att öka 
EIB:s andel av finansieringen av klimatåtgärder och miljöhållbarhet till minst 50 % 
senast 2025 och att anpassa EIB:s hela finansieringsverksamhet till målen i Parisavtalet 
före utgången av 2020. Kommissionen uppmanas att så snart som möjligt lägga fram en 
ambitiös ny europeisk plan för hållbara investeringar, inklusive ytterligare finansiella 
åtaganden, och att fullt ut stödja EIB i dess hållbarhetsambitioner.

3. Europaparlamentet betonar att EIB, för att bli EU:s klimatbank, bör upphöra med allt 
finansiellt stöd till projekt för fossila bränslen före utgången av 2020 och anpassa all sin 
verksamhet, inbegripet EIF:s verksamhet, till målen i Parisavtalet. Parlamentet 
uppmanar EIB att göra åtaganden om minskade koldioxidutsläpp ett villkor för att 
företag ska få stöd från EIB. Parlamentet uppmanar EIB att tillämpa EU:s taxonomiska 
ram, när den har antagits formellt, som ett riktmärke för sina klimat- och 
miljöinvesteringar. Parlamentet uppmanar EIB att utveckla en trovärdig metod för att 
mäta, offentliggöra och uppnå ”Parisanpassningen” av sina finansieringstransaktioner.

4. Europaparlamentet betonar att det centrala kvantitativa målet för Europeiska fonden för 
strategiska investeringar (Efsi) att mobilisera 500 miljarder euro i ytterligare privata och 
offentliga investeringar bör ersättas med mätbara mål för hållbarhet och sociala effekter 
i framtida investeringsstrategier. EIB uppmanas att öka andelen av Efsi- och 
InvestEU-finansiering till projekt som i hög grad bidrar till EU:s hållbarhet och sociala 
mål. Kommissionen uppmanas att se till att InvestEU-strategins 
hållbarhetssäkringsmetoder till fullo överensstämmer med EU:s hållbarhetsmål.

5. Europaparlamentet uppmanar EIB-gruppen att vara mer transparent när det gäller dess 
ekonomiska verksamhet, dess användning av EU:s budgetgaranti, additionaliteten hos 
EIB:s transaktioner och kring eventuella framtida planer på en dotterbank för utveckling 
inom EIB, och begär att EIB-gruppen förbättrar sin ansvarsskyldighet i dessa frågor. 
Parlamentet efterlyser ett samförståndsavtal mellan EIB och parlamentet för att förbättra 
tillgången till EIB:s handlingar och uppgifter om den strategiska inriktningen och 
finansieringspolitiken i framtiden, i syfte att stärka bankens ansvarsskyldighet.


