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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 den verksamhet som Europeiska 
investeringsbanken (EIB) bedriver i egenskap av unionens bank för att öka de 
nuvarande investeringsnivåerna i EU, som ligger under de historiska genomsnitten och 
som inte räcker för att uppfylla EU:s ambitioner avseende hållbarhet, ekonomi, sociala 
frågor och sysselsättning och för att uppnå regional sammanhållning, innovation och 
konkurrenskraft på EU-nivå samt finansiering på lokal nivå, inklusive kommuner som 
tillgodoser medborgarnas behov. EIB uppmanas med kraft att fortsätta sina 
ansträngningar för att säkerställa ytterligare investeringar för en mer hållbar och 
konkurrenskraftig europeisk ekonomi.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ägna särskild uppmärksamhet åt att 
säkerställa att EU:s finanspolitiska regler stöder framtida insatser för att öka de 
offentliga investeringarna i EU, vilket kommer att göra det möjligt för EIB att ge 
hävstångseffekter åt dessa ökade offentliga investeringar. Parlamentet understryker den 
offentliga sektorns viktiga roll när det gäller att uppnå de investeringsmål som den nya 
kommissionen aviserat för att få loss 1 biljon euro i finansiering för investeringar i den 
gröna omställningen under det kommande årtiondet.

3. Europaparlamentet betonar att det för att uppnå dessa EU-ambitioner kan bli nödvändigt 
med mer risktagande från EIB:s sida, särskilt i sektorer och regioner som drar till sig 
mindre investeringar, under förutsättning att sådan utlåning uppfyller EIB:s 
behörighetskriterier och med tanke på att det är extremt viktigt att EIB behåller 
kreditbetyget AAA, samtidigt som man ökar det egna kapitalet och utvecklingen av 
expertis på innovativa finansieringsinstrument.

4. Europaparlamentet efterlyser en allmän ökning av EIB:s kapitalbas för att möjliggöra 
fler långfristiga lån och användning av innovativa instrument för finansiering av projekt 
med betydande potentiella vinster i fråga om hållbarhet, sociala resultat och 
innovationsvinster, inbegripet projekt som skapar hållbara arbetstillfällen och minskar 
ojämlikheterna. Parlamentet betonar vikten av den additionalitetsfaktor som EIB ska 
bidra med för investeringar i EU och samarbetet med flera partner. Parlamentet påpekar 
vidare att EIB-finansieringens mervärde även består i att tillhandahålla teknisk 
rådgivning och kapacitetsuppbyggnad för att hjälpa projekt att bli investeringsklara och 
säkerställa en så stor geografisk balans som möjligt.

5. Europaparlamentet noterar resultaten av EIB:s investeringsrapport för 2019/2020 vad 
gäller finansieringen av små och medelstora företag och midcap-företag. Parlamentet 
anser att stödet till små och medelstora företag och midcap-företag måste förbli ett 
grundläggande mål för EIB och efterlyser ett större fokus på finansieringen av små och 
medelstora företag för att minska finansieringsgapet för dessa företag. Parlamentet 
välkomnar i detta avseende delen för små och medelstora företag i InvestEU-fonden. 
Parlamentet betonar behovet av att fokusera på långsiktig finansiering, genom att stödja 
projekt som inte skulle finansieras på annat sätt, i synnerhet för innovativa nystartade 
företag och små och medelstora företag. Parlamentet understryker att EIB:s 
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finansieringsverksamhet inte är något substitut för en hållbar finanspolitik i 
medlemsstaterna. EIB uppmanas att öka investeringarna i banbrytande innovationer, 
särskilt för den gröna omställningen, i syfte att stödja europeiska företag.

6. Europaparlamentet välkomnar kommissionsordförandens åtagande att omvandla delar 
av EIB till en klimatbank, liksom den europeiska gröna givens principer och EIB-
styrelsens beslut 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.

7. Europaparlamentet uppmanar EIB att öka finansieringen för att hantera den tekniska 
omställningen, stödja kompetensutveckling som är anpassad till nuvarande och framtida 
behov på arbetsmarknaden, ytterligare främja investeringar i digital kompetens hos 
anställda och företagare, digital infrastruktur och kapacitetsuppbyggnad för 
digitalisering, tillhandahålla medel för långsiktig forskning och innovation och små och 
medelstora företag, samt stödja den sociala ekonomin och stärka den sociala och 
territoriella sammanhållningen genom att fylla nuvarande investeringsluckor i offentliga 
bostäder och infrastruktur.

8. Europaparlamentet noterar kommissionens nya europeiska plan för hållbara 
investeringar och uppmanar kommissionen att fullt ut stödja EIB i dess 
hållbarhetsambitioner.

9. Europaparlamentet uppmanar EIB att inta en central roll i hållbara finanser, både i och 
utanför Europa, och att fortsätta att spela en central roll vid inrättandet av EU:s 
finansieringsmekanismer för tredjeländer, särskilt utvecklingsländer.

10. Europaparlamentet konstaterar att Europeiska unionen och medlemsstaterna måste 
investera mer i kampen mot klimatförändringar, i den digitala revolutionen och i 
offentliga tjänster. Parlamentet välkomnar därför det beslut som fattats av EIB:s styrelse 
om att sätta stopp för det finansiella stödet till de flesta projekt med fossila bränslen före 
utgången av 2021 och att anpassa hela sin portfölj, inklusive EIF:s verksamhet, och hela 
sin utlåningspolicy till målen i Parisavtalet.

11. Europaparlamentet uppmanar EIB att verka för att göra åtaganden om minskade 
koldioxidutsläpp till ett villkor för att företag ska få stöd från EIB, och att erbjuda råd 
om hur företagen kan minska sina koldioxidutsläpp. 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.

12. Europaparlamentet noterar medlemsstaternas olika ekonomiska situation och kapacitet, 
och understryker vikten av att säkerställa en rättvis omställning för att hjälpa de hårdast 
drabbade regionerna och länderna att anpassa sig till förestående förändringar så att 
ingen blir lämnad i sticket. Parlamentet betonar behovet av att proaktivt stödja områden 
där arbetstillfällen för närvarande är beroende av industrier med stora utsläpp, med 
betydande investeringar i utbildning och alternativa ekonomiska möjligheter för att 
garantera högkvalitativa arbetstillfällen, för att på så sätt säkerställa en smidig 
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omställning. Parlamentet anser att samstämdhet och samordning med andra EU-
finansieringsinstrument kommer att vara avgörande.

13. 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 inte bör vara den huvudsakliga framgångsfaktorn för Efsi, och 
att mätbara mål för hållbarhet och sociala effekter bör vara minst lika viktiga aspekter i 
framtida investeringsstrategier.

14. Europaparlamentet uppmanar EIB 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 och att kriterierna för utvärdering av sociala 
projekt tar hänsyn till principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter. 
Parlamentet understryker i detta sammanhang vikten av att genomföra förhands- och 
efterhandsutvärderingar av projektens hållbarhet, konkurrenskraft och ekonomiska, 
sociala och miljömässiga konsekvenser. 

15. Europaparlamentet uppmanar EIB att genom sin utlåningsverksamhet prioritera stöd till 
uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling.

16. Europaparlamentet uppmanar EIB-gruppen att säkerställa en högre transparensnivå när 
det gäller dess ekonomiska verksamhet, dess användning av EU:s budgetgaranti, 
additionaliteten hos dess transaktioner och eventuella framtida planer på en dotterbank 
för utveckling inom EIB.

17. Europaparlamentet noterar att EIB-gruppens transparenspolicy grundar sig på principen 
om offentliggörande. Parlamentet uppmanar EIB att allmänt intensifiera sina 
informationsinsatser och i synnerhet att i högre grad informera om och främja sina 
instrument för nationella och lokala offentliga och privata aktörer via sina 
förbindelsekontor i medlemsstaterna. Parlamentet betonar vikten av att på ett korrekt 
sätt samråda med lokalsamhällen och medborgare före och under genomförandet av 
projekt och behovet av lämpliga mekanismer för samråd med olika aktörer, såsom 
klimatexperter, fackföreningar, aktörer i det civila samhället, näringslivsföreträdare, 
små och medelstora företag och den akademiska världen.

18. Europaparlamentet uppmanar EIB-gruppen att förbättra sin ansvarsskyldighet i dessa 
frågor och föreslår ett koncept med kvartalsvis dialog med relevanta utskott i 
parlamentet för att säkerställa delaktighet i EIB:s investeringsstrategi samt adekvat 
tillsyn. Parlamentet betonar vikten av mer granskning från parlamentets sida när det 
gäller beslut som EIB:s styrelse fattar, och pekar på möjligheten för parlamentet att ha 
observatörsstatus vid dessa styrelsemöten för att säkerställa bättre informationsutbyte. 
Parlamentet begär att kommissionen ökar sin transparens gentemot parlamentet när det 
gäller de ståndpunkter som den antar i EIB:s styrelse. 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.

19. Europaparlamentet betonar att revisionsrättens rätt att granska EIB bör stärkas och 
omfatta alla EIB-transaktioner och att revisionerna bör inbegripa kostnadseffektiviteten 
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i EIB:s investeringsinsatser och projektens additionalitet och bör offentliggöras. EIB 
uppmanas att öka sitt samarbete med Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) 
i framtiden och att rapportera alla fall av möjliga bedrägerier till de behöriga 
myndigheterna. Parlamentet anser att Eppo i framtiden bör ha mandat att åtala brottslig 
verksamhet med koppling till EIB:s medel i de av EU:s medlemsstater som är 
medlemmar i Eppo.

20. Europaparlamentet välkomnar EIB-gruppens nya policy för icke samarbetsvilliga 
jurisdiktioner och god förvaltning i skattefrågor som antogs 2019, men påminner om att 
det är ytterst viktigt att stärka denna policy mot bakgrund av nya och befintliga sätt att 
undvika skatter, till exempel genom att använda hybrida missmatchningar, 
förmånsbehandling för immateriella rättigheter, eller använda jurisdiktioner med låg 
eller ingen beskattning för att överföra vinster. Parlamentet uppmanar andra europeiska 
finansinstitut att tillämpa samma standarder. EIB uppmanas att fullt ut utnyttja sin 
verktygslåda mot skatteflykt för riskkänsliga projekt inom ramen för sin due diligence-
granskning och vid behov använda sig av omlokaliseringskrav. Parlamentet välkomnar 
artikel 155.3 i 2018 års budgetförordning som är tillämplig på unionens allmänna 
budget, vilket innebär att budgetgarantier förutsätter offentliggörande av uppgifter om 
verkligt huvudmannaskap och offentliggörande av rapportering land för land. 
Parlamentet noterar EIB:s reviderade ram mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism och uppmanar EIB att uppdatera sin policy i ljuset av det femte 
penningtvättsdirektivet, som träder i kraft i januari 2020, och att samarbeta med 
relevanta myndigheter för att säkerställa lämpliga sanktioner för överträdelser av 
lagstiftningen och strikta standarder för finansiella mellanhänder.

21. Europaparlamentet noterar att EIB är bunden av EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna och att principerna för de mänskliga rättigheterna är integrerade i EIB:s 
förfaranden och standarder för due diligence-granskningar, inbegripet offentligt 
tillgängliga förhandsbedömningar. EIB uppmanas att se till att dess klagomålsmekanism 
fungerar fullt ut för att upptäcka och avhjälpa eventuella kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna i Efsi-relaterade projekt. EIB uppmanas vidare att se till att de mänskliga 
rättigheterna tas med i den kommande översynen av de sociala och miljömässiga 
standarder som planeras för 2020.

22. Europaparlamentet noterar att EIB har en bedrägeribekämpningspolicy med ett 
oberoende kontor för att utreda anklagelser om bedrägerier som rapporterats internt eller 
externt. EIB uppmanas att överväga en uppdatering av sin policy för att förbättra sin 
ram för bedrägeribekämpning och säkerställa tillräckliga resurser, särskilt med tanke på 
den viktiga roll som EIB spelar vid genomförandet av EU:s politik, såsom InvestEU och 
den europeiska gröna given. Parlamentet noterar att sanktioner och rättsmedel redan 
ingår i EIB:s policy för bedrägeribekämpning, som exempelvis gör det möjligt att hålla 
inne utbetalningar, begära ersättning och avbryta eller annullera projekt. EIB uppmanas 
att avbryta utbetalningarna i händelse av vanstyre och/eller korruption.

23. Europaparlamentet välkomnar undertecknandet av samförståndsavtalet mellan EIB och 
Japans byrå för internationellt samarbete (Jica) den 26 september 2019, som kommer att 
möjliggöra ytterligare medfinansiering och medinvesteringar i utvecklingsländer. 
Parlamentet anser att detta samarbete stärker det viktiga strategiska partnerskapet 
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mellan EIB och Jica när det gäller att stödja projekt i tredjeländer som rör globala 
frågor.

24. Europaparlamentet stöder EIB:s åtagande enligt den tredje strategin för mångfald och 
inkludering, som omfattar perioden 2018–2021, att öka antalet kvinnor på chefsnivå till 
50 % senast 2021. Parlamentet uppmanar EIB att säkerställa att banken uppfyller sitt 
mål om att erhålla EDGE-certifiering (Economic Dividends for Gender Equality) inom 
de kommande 12 månaderna.

25. Europaparlamentet uppmanar EIB att fortsätta att samarbeta med likasinnade parter för 
att lösa globala frågor.

26. Europaparlamentet efterlyser mer finansiellt stöd till lokala energikällor för att sätta 
stopp för Europas utbredda beroende av externa energikällor och för att trygga 
försörjningen.

27. Europaparlamentet uppmanar EIB att arbeta med små marknadsaktörer och lokala 
kooperativ för att konsolidera småskaliga projekt för förnybar energi och därmed göra 
det möjligt för dem att uppfylla kraven för att få EIB-finansiering.
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