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EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. toteaa, että EIP pyrkii toimintastrategiansa mukaan tukemaan Euroopan unionin 
strategisia tavoitteita, joita ovat esimerkiksi EU:n kilpailukyvyn palauttaminen sekä 
pitkän aikavälin talouskasvu ja työpaikkojen luominen, helpottamaan pk-yritysten 
rahoituksen saantia, edistämään ympäristönsuojelua ja energiakäännettä rahoittamalla 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen vähentämiseen liittyviä hankkeita, 
puuttumaan EU:n nuoren sukupolven kohtaamiin työllisyyskriiseihin, tukemaan 
infrastruktuurihankkeita ja auttamaan muuttoliikkeen syiden lieventämisessä;

2. korostaa, että EIP:n lainaehtojen olisi edistettävä unionin syrjäisten alueiden kehitystä 
tukemalla kasvua ja työllisyyttä; kehottaa EIP:tä vahvistamaan huomattavasti 
järjestelyjä, joita sovelletaan teknisen avun ja taloudellisen asiantuntija-avun 
tarjoamiseen paikallis- ja alueviranomaisille ennen hankkeiden hyväksymistä, jotta avun 
saatavuus paranisi ja sen piiriin saadaan kaikki jäsenvaltiot ja erityisesti ne, jotka ovat 
onnistuneet huonommin hyväksyttämään hankkeita;

3. toteaa, että EIP:n merkitty kokonaispääoma on 243 miljardia euroa; toteaa, että EIP:n 
osakkaina ovat kaikki jäsenvaltiot ja että maksetun pääoman lisäksi jäsenvaltiot ovat 
sitoutuneet myöntämään lisäpääomaa pyydettäessä; huomauttaa, että neljä suurinta 
osakasta ovat Saksa, Ranska, Italia ja Yhdistynyt kuningaskunta, joiden kunkin osuus 
on 39,14 miljardia euroa ja 16,11 prosenttia kokonaismäärästä;

4. toteaa, että Euroopan unioni toimii EIP:n takaajana, mikä on normaalia, kun kyseessä 
ovat jäsenvaltioiden nimeämät rahoituslaitokset, joiden tarkoitus on auttaa julkisen 
palvelun tavoitteiden saavuttamisessa; huomauttaa kuitenkin, että tilanne edellyttää 
kaikkein vastuullisimpia luotonantopolitiikkoja, jotta varat käytetään tehokkaasti koko 
unionin, sen jäsenvaltioiden sekä yleisen edun hyväksi; kehottaa EIP:tä, joka toimii 
kehitystä koskevan toimeksiannon puitteissa, varmistamaan paremmin, että sen 
ympäristö- ja sosiaalipoliittisia tavoitteita sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 
noudatetaan, myös yhteisrahoitettavissa hankkeissa ja silloin, kun se maksaa osuuksia 
sijoitusrahastoihin ja yksityisiin pääomasijoitusrahastoihin;

5. korostaa, että EIP:n olisi vuosien 2017–19 toimintaohjelman painopisteissä keskityttävä 
älykästä ja kestävää kehitystä koskevan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
tehokkaaseen täytäntöönpanoon;

6. huomauttaa, että osa EIP:n kokonaislainanannosta liittyy unionin ulkopuolella 
toteutettaviin toimiin; toteaa, että EIP:n ulkoisia lainanantotoimia ja EU:n ulkoista 
investointiohjelmaa on koordinoitava tiiviisti ja niiden on täydennettävä toisiaan;

7. huomauttaa, että tukiessaan EU:n yrityksiä ulkomailla EIP:n olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon EU:n kauppastrategia, mukaan lukien nykyiset ja tulevat 
vapaakauppaa, palveluja ja investointeja koskevat sopimukset; huomauttaa, että tässä 
yhteydessä EIP:n olisi erityisesti otettava huomioon eurooppalaisten pk-yritysten 
kansainvälistymisen vaatimukset;
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8. katsoo, että EIP:n tehtäviin Euroopan unionissa (90 %) ja tavoitteiden toteuttamiseen yli 
150:ssä unionin ulkopuolisessa maassa (10 %) osoitettujen rahoitusvarojen suhdetta 
olisi analysoitava ja tarvittaessa mukautettava;

9. toteaa, että EIP on sitonut 25 prosenttia kokonaisrahoituksestaan ilmastonmuutokseen 
liittyviin hankkeisiin ja osuus nousee 35 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä; 
huomauttaa, että tätä suuntausta olisi arvioitava myönteisesti ja toteaa, että tuettavien 
hankkeiden olisi oltava tehokkaita ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi myös 
taloudellisesta näkökulmasta;

10. katsoo, että EIP:n olisi vahvistettava edelleen rooliaan kestävän kehityksen edistäjänä ja 
että ilmastotoimissa olisi keskityttävä pääasiassa puhtaaseen liikenteeseen ja 
energiantuotantoon, energiankulutuksen (lämmitys, liikenne ja tuotanto) vähentämiseen, 
puhtaaseen teollisuustuotantoon ja kestävään maatalouteen, vedenkäsittelyyn 
ja -jakeluun sekä ekologiseen siirtymään yleisesti;

11. toteaa, että EIP:n varoja ovat käyttäneet päästöskandaalissa osallisena olleet yritykset, 
erityisesti Volkswagen, ja että varoja on siksi voitu käyttää rahoittamaan epäeettistä ja 
laitonta toimintaa;

12. katsoo, että EIP:n olisi lisättävä avoimuuttaan Euroopan parlamenttiin ja myös 
jäsenvaltioiden viranomaisiin nähden; katsoo, että on asianmukaista, että 
demokraattisilla edustajilla olisi oltava enemmän tietoa EIP:n toiminnasta;

13. korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista parhaillaan 
käytävien neuvottelujen yhteydessä on laadittava yksityiskohtaiset järjestelyt kaikkia 
EIP:tä koskevia Yhdistyneen kuningaskunnan velvoitteita varten, jotta varmistetaan, 
ettei ero vaikuta EIP:n kykyyn saavuttaa tavoitteensa;

14. muistuttaa, että pk-yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka, ja kehottaa siksi EIP:tä 
kompensoimaan niiden luotonsaantimahdollisuuksien puutetta tehostamalla nykyisiä 
ohjelmia, kuten eurooppalaista Progress-mikrorahoitusjärjestelyä, ja lisäämällä niille 
kohdennettavia varoja; kehottaa asettamaan EIP:n varoja maksaville välittäjäpankeille 
aiempaa proaktiivisempia vaatimuksia pk- ja mikroyrityksiä koskevasta 
toimintapolitiikasta;
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