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ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, kui oluline on Euroopa Investeerimispanga (EIP) tegevus, et suurendada ELis 
investeeringute taset, mis on praegu alla ajaloolise keskmise ega ole piisav ELi 
kestlikkusalaste, sotsiaalsete ja innovatsioonialaste eesmärkide saavutamiseks; rõhutab, 
et nende eesmärkide saavutamiseks võib EIP-l olla vaja võtta rohkem riske üheaegselt 
omakapitali suurendamise ja eksperditeadmiste arendamisega uuenduslike 
rahastamisvahendite valdkonnas; nõuab EIP piisavat kapitaliseerimist, et uuenduslikke 
vahendeid saaks kasutada selliste projektide rahastamiseks, mis võivad olla oluliselt 
kestlikumad ja anda märkimisväärset sotsiaalset ja innovatsioonialast kasu;

2. väljendab heameelt komisjoni ametisseastuva presidendi lubaduse üle muuta EIP 
osaliselt kliimapangaks ning EIP presidendi lubaduste üle suurendada kliimameetmete 
ja keskkonnakestlikkuse rahastamise osakaalu EIPs 2025. aastaks vähemalt 50 %-ni 
ning viia 2020. aasta lõpuks kogu EIP rahastamistegevus kooskõlla Pariisi kokkuleppe 
eesmärkidega; palub komisjonil esitada võimalikult kiiresti uue ambitsioonika Euroopa 
kestlike investeeringute kava, mis sisaldab rahalisi lisakohustusi, ning täielikult toetada 
EIPd tema kestlikkusalaste eesmärkide saavutamisel;

3. rõhutab, et ELi kliimapangaks saamiseks peaks EIP lõpetama 2020. aasta lõpuks 
igasuguse rahalise toetuse andmise fossiilkütuste projektidele ning viima kogu oma 
tegevuse, sealhulgas EIFi toimingud, kooskõlla Pariisi kokkuleppe eesmärkidega; 
kutsub EIPd üles seadma kohustus vähendada CO2-heidet ettevõtetele EIP toetuse 
andmise tingimuseks; kutsub EIPd üles kohaldama oma kliima- ja 
keskkonnainvesteeringute võrdlusalusena ELi taksonoomia raamistikku, kui see on 
ametlikult vastu võetud; palub EIP-l töötada välja usaldusväärse metoodika oma 
finantstehingute Pariisi kokkuleppega vastavusse viimise mõõtmiseks, avalikustamiseks 
ja saavutamiseks;

4. rõhutab, et Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) peamine kvantitatiivne 
eesmärk kaasata 500 miljardit eurot täiendavaid era- ja avaliku sektori investeeringuid 
tuleks tulevastes investeerimisstrateegiates asendada mõõdetavate kestlikkuse ja 
sotsiaalse mõju eesmärkidega; kutsub EIPd üles suurendama EFSI ja InvestEU 
rahastamise osakaalu projektides, mis aitavad märkimisväärselt kaasa ELi 
kestlikkusalaste ja sotsiaalsete eesmärkide saavutamisele; palub komisjonil tagada, et 
InvestEU kestlikkuse tagamise meetodid oleksid täielikult kooskõlas ELi 
kestlikkusalaste eesmärkidega;

5. kutsub EIP gruppi üles olema läbipaistvam seoses oma majanduslike tehingute, ELi 
eelarvetagatise kasutamise, EIP tehingute täiendavuse ja EIP võimalike tulevaste 
plaanidega asutada arenguvaldkonnaga tegelev tütarettevõte, ning nõuab, et EIP grupp 
parandaks oma aruandlust nendes küsimustes; nõuab, et EIP ja Euroopa Parlament 
sõlmiksid vastastikuse mõistmise memorandumi, et parandada edaspidi aruandluse 
tõhustamise eesmärgil juurdepääsu EIP dokumentidele ja andmetele, mis on seotud 
strateegilise suunitluse ja rahastamispoliitikaga.


