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ET

ETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. kutsub liikmesriike üles leppima kiiresti kokku nii sissemakstud kui ka sissenõutava 
kapitali suurendamises; nõuab, et keskkonnahoidliku ja digitaalse innovatsiooni 
valdkonnas võetaks riske, et kiirendada õiglast ja digitaalset üleminekut ning lõpetada 
kasutuskõlbmatute varade rahastamine;

2. kordab, et kõik Euroopa Investeerimispanga (EIP) grupi rahavood peaksid olema 
kooskõlas eesmärgiga saavutada hiljemalt 2050. aastaks CO2-neutraalsus ja liidu uue 
kliimaeesmärgiga 2030. aastaks; ootab, et 2020. aastal võetaks vastu ambitsioonikas 
kliimapanga tegevuskava aastateks 2021–2025, mis sisaldab üksikasjalikku strateegilist 
ja tegevusraamistikku koos vahe-eesmärkide ja süsinikdioksiidi varihinnaga vähemalt 
100 eurot tonni kohta 2025. aastaks; nõuab, et kõik finantsvahendajad ja ärikliendid 
kehtestaksid 2021. aasta lõpuks CO2 heite vähendamise kava;

3. ootab, et EIP järgiks Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 191 ja peataks 
väljamaksete tegemise ning vajaduse korral lõpetaks rahastamise, kui on tõendeid 
kahjuliku mõju kohta või kui esineb tõsine kahjuliku mõju oht; ootab, et EIP teostaks 
põhjalikku järelevalvet, milles võetakse täielikult arvesse asjaomaste osapoolte ja 
sidusrühmade väljendatud muresid, eelkõige neid, mis on seotud inimõiguste 
rikkumisega;

4. eeldab, et kliimapanga tegevuskava ja EIP transpordivaldkonda puudutav läbivaadatud 
laenupoliitika ei lange allapoole ELi taksonoomia standardit; nõuab, et ei antaks uusi 
laene, mis takistaksid transpordi CO2 heite vähendamist, ning eelkõige ei antaks uusi 
rahalisi vahendeid lennujaamade laiendamiseks, maanteede läbilaskevõime 
suurendamiseks, sadamate laiendamiseks Euroopas ja sellega seotud taristu jaoks või 
veeldatud maagaasi veoks;

5. väljendab heameelt EIP keskkonnaalaste sotsiaalsete standardite läbivaatamise üle ning 
nõuab laiaulatuslikku ja kaasavat avalikku arutelu; ootab, et kõik projektid hõlmaksid 
ulatuslikumat soolist ja inimõiguste mõõdet ning hoolsuskohustust; nõuab, et EIP 
avaldaks enne mis tahes projekti heakskiitmist põhimõtte „tunne oma klienti“ alusel läbi 
viidud kontrollid.


