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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2020
(2020/2124(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 15, 126, 174, 175, 177, 208, 209, 271, 308 och 309 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och dess protokoll 
(nr 5) om Europeiska investeringsbankens (EIB) stadga,

– med beaktande av klimatstrategin och den nya utlåningspolitiken för energisektorn, som 
EIB antog i november 2019,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 december 2019 om den 
europeiska gröna given (COM(2019)0640),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 januari 2020 
Investeringsplanen för ett hållbart Europa – Investeringsplanen inom den gröna given 
(COM(2020)0021),

– med beaktande av kommissionens förslag till förordning av den 14 januari 2020 om 
inrättande av Fonden för en rättvis omställning (COM(2020)0022),

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2020 om den europeiska gröna 
given1,

– med beaktande av EIB:s verksamhetsberättelse för 2019 Den gröna tråden, som 
offentliggjordes den 7 maj 2020,

– med beaktande av den färdplan för en klimatbank som EIB:s styrelse antog den 
11 november 2020 och av EIB:s nya klimatstrategi från november 2020, 

– med beaktande av rapporten om EIB:s verksamhet inom EU under 2019 EIB 
Operations Inside the European Union, som offentliggjordes den 3 september 2019,

– med beaktande av rapporten om EIB-stödda projekt utanför EU under 2019 Global 
reach: the impact of the EIB beyond the European Union, som offentliggjordes den 
10 december 2020,

– med beaktande av EIB:s finansiella rapport och statistiska rapport för 2019, som 
offentliggjordes den 5 respektive 7 maj 2020,

– med beaktande av årsrapporterna från EIB:s revisionskommitté, verksamhetsrapporten 
om bedrägeriutredningar och rapporten om mekanismen för klagomålshantering för 

1 Antagna texter, P9_TA(2020)0005.
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2019,

– med beaktande av EIB:s rapport om riskhantering på gruppnivå 2019 EIB Group Risk 
Management Disclosure Report for 2019, som offentliggjordes den 6 juli 2020,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 mars 2020 Samordnad 
ekonomisk reaktion på Covid-19-utbrottet (COM(2020)0112),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/460 av den 
30 mars 2020 om ändring av förordningarna (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013 och 
(EU) nr 508/2014 vad gäller särskilda åtgärder för att mobilisera investeringar i 
medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem samt i andra sektorer av deras ekonomier 
som reaktion på covid-19-utbrottet (Investeringsinitiativ mot effekter av coronavirus)2,

– med beaktande av sin resolution av den 17 april 2020 om en samordnad EU-insats mot 
covid-19-pandemin och dess konsekvenser3,

– med beaktande av sin resolution av den 13 november 2020 om investeringsplanen för 
ett hållbart Europa – finansieringen av den gröna given4,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 11 december 2020 om den 
fleråriga budgetramen och Next Generation EU, covid-19, klimatförändringar, säkerhet 
och yttre förbindelser,

– med beaktande av EIB:s verksamhetsberättelse för 2020 Crisis Solutions, som 
offentliggjordes den 20 januari 2021,

– med beaktande av artikel 57 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Enligt artikel 309 i EUF-fördraget och i enlighet med rättspraxis från Europeiska 
unionens domstol har EIB i uppdrag att bidra till att uppnå unionens mål.

B. EIB är Europeiska unionens offentliga långivande organ och en av världens största 
multilaterala finansiella institutioner.

Allmänna överväganden

1. Europaparlamentet uttrycker stor oro över de allvarliga makroekonomiska obalanser 
som orsakats av covid-19-krisen och deras inverkan på ekonomisk tillväxt, 
investeringar, resiliens, sysselsättning och socioekonomiska ojämlikheter.

2. Europaparlamentet understryker EIB:s avgörande roll när det gäller att stödja den 
ekonomiska återhämtningen på kort och medellång sikt tillsammans med 
återhämtningsinstrumentet Next Generation EU, EU:s långtidsbudget, Europeiska 
fonden för strategiska investeringar (Efsi) och andra europeiska finansieringsinstrument. 
Parlamentet välkomnar EIB:s finansiella engagemang i Efsi som ett sätt att bidra till att 

2 EUT L 99, 31.3.2020, s. 5.
3 Antagna texter, P9_TA(2020)0054.
4 Antagna texter, P9_TA(2020)0305.
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överbrygga investeringsgapet i EU. Parlamentet välkomnar dessutom EIB:s centrala roll 
när det gäller att tillhandahålla rådgivningsstöd inom InvestEU:s rådgivningscentrum.

3. Europaparlamentet uppmanar EIB:s andelsägare att komma överens om en 
kapitalökning, både när det gäller inbetalt och infordringsbart kapital. Parlamentet 
betonar att en kapitalökning bör gå hand i hand med ökad transparens och demokratisk 
ansvarsskyldighet.

4. Europaparlamentet uppmanar EIB att i egenskap av EU:s offentliga bank göra sitt 
yttersta för att åstadkomma en stark, policystyrd finansieringsverksamhet som 
prioriterar offentliga projekt, särskilt projekt som annars inte skulle vara finansiellt 
gångbara, både inom och utanför EU, i syfte att ta itu med de aldrig tidigare skådade 
globala utmaningarna under de kommande årtiondena.

5. Europaparlamentet betonar vikten av den additionalitetsfaktor som EIB ska 
tillhandahålla för investeringar i hela EU. Parlamentet understryker behovet av att 
samordna strategier med andra EU-institutioner och nationella utvecklingsbanker.

6. Europaparlamentet betonar vikten av att undvika ytterligare geografiska obalanser i 
EIB:s utlåningsverksamhet så att man säkerställer en bredare geografisk och sektoriell 
fördelning av investeringar, minskar regionala skillnader och ökar konvergensen. 
Parlamentet välkomnar de insatser som EIB redan gjort i detta avseende. 

Mobilisering av medel för att hantera covid-19-pandemin

7. Europaparlamentet välkomnar EIB:s snabba mobilisering av upp till 40 miljarder euro 
i nödfinansiering för att bekämpa den kris som orsakats av covid-19-pandemin genom 
lån, betalningsuppskov och åtgärder för att lindra likviditetsbristen för små och 
medelstora företag och midcap-företag.

8. Europaparlamentet välkomnar dessutom inrättandet av Europeiska garantifonden på 
25 miljarder euro för att bemöta covid-19-krisen, inte minst fondens positiva effekter 
när det gäller att ge finansiellt stöd till små och medelstora företag och hälso- och 
sjukvårdssektorn. Parlamentet föreslår att fonden fortsätter att vara i drift efter 2021. 
Parlamentet anser att det är ytterst viktigt att utöka sådana initiativ för att se till att 
medlen når realekonomin.

9. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av ett investeringsinstrument på 6 miljarder 
euro för att stödja finansieringen av hälso- och sjukvårdssektorn, närmare bestämt 
medicinsk infrastruktur, forskning och utveckling av vacciner.

10. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av ett riktat finansieringsinitiativ på upp till 
5,2 miljarder euro som en åtgärd mot covid-19-pandemin för att stödja länder utanför EU.

11. Europaparlamentet understryker att mot bakgrund av de olika covid-19-
infektionsvågorna kommer dessa instrument att behöva stärkas och utvidgas ytterligare. 
Parlamentet uppmanar EIB att vara redo att lansera nya stödjande finansiella initiativ.

Att utvecklas till EU:s klimatbank
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12. Europaparlamentet välkomnar att EIB:s styrelse antagit EIB-gruppens färdplan för en 
klimatbank 2021–2025, vilken skapar en viktig ram för att stödja genomförandet av den 
europeiska gröna given, och utgör ett avgörande steg mot att göra EIB till EU:s 
klimatbank, främja hållbara investeringar och skydda miljön under det kommande 
kritiska årtiondet.

13. Europaparlamentet välkomnar förslaget att öka EIB:s finansiering för klimatåtgärder 
och miljömässig hållbarhet, inklusive förnybar energi, från omkring 30 % till minst 
50 % senast 2025, vilket skulle frigöra investeringar på över 1 biljon euro under det 
kommande årtiondet.

14. Europaparlamentet noterar dock att färdplanen innehåller planer på att införa en 
övergångsperiod fram till slutet av 2022, vilket skulle innebära att EIB inte kommer att 
anpassa sig till målen i Parisavtalet förrän tidigast 2023.

15. Europaparlamentet anser att översynen av EIB:s transportpolitik har högsta prioritet. 
Parlamentet betonar vikten av att snarast möjligt anpassa EIB:s transportportfölj till 
Parisavtalet.

16. Europaparlamentet betonar EIB:s avgörande roll när det gäller att uppnå målen för 
mekanismen för en rättvis omställning, och efterlyser fler åtaganden och konkreta 
åtgärder i detta avseende, i synnerhet genom strukturprogramslån och via InvestEU och 
som finansieringspartner för lånefaciliteten för den offentliga sektorn.

Stöd till innovation, små och medelstora företag, näringslivet och digitalisering

17. Europaparlamentet anser att investeringar i innovation, infrastruktur och kompetens är 
avgörande faktorer för att möjliggöra återhämtning från den ekonomiska och sociala 
krisen, säkra hållbar tillväxt och skapa högkvalitativa arbetstillfällen och långsiktig 
konkurrenskraft.

18. Europaparlamentet upprepar att stöd till små och medelstora företag och midcap-företag 
måste förbli ett grundläggande mål för EIB, särskilt för att hjälpa dem att minska 
koldioxidutsläppen och få tillgång till IKT-verktyg. Parlamentet välkomnar de insatser 
som gjorts för att tillhandahålla stöd och rådgivning online till små och medelstora 
företag att få tillgång till EIB-lån.

19. Europaparlamentet uppmanar EIB att komplettera insatserna för att bygga upp ett 
datadrivet samhälle på ett transparent, tillförlitligt, driftskompatibelt och inkluderande 
sätt, med särskilt fokus på små och medelstora företags anpassning så att de kan öka sin 
konkurrenskraft.

20. Europaparlamentet uppmanar EIB att delta i arbetet med att stödja och finansiera 
skapandet av innovationsekosystem och främja lokal industriell omvandling, där 
universitet, näringslivet, små och medelstora företag och uppstartsföretag kan utveckla 
långvariga partnerskap för det allmänna bästa.

Investeringar i social infrastruktur och välfärd
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21. Europaparlamentet noterar att under den pågående covid-19-krisen har de sociala 
trygghetssystemen i medlemsstaterna utsatts för aldrig tidigare skådade påfrestningar. 
Parlamentet uppmanar EIB att samarbeta med kommissionen och medlemsstaterna för 
att stärka de sociala välfärdssystemen och öka investeringarna i den sociala sektorn, 
bland annat genom att fastställa liknande mål för sociala investeringar som för digitala 
och gröna investeringar.

22. Europaparlamentet uppmanar EIB att spela en aktiv roll för att hjälpa medlemsstaterna 
att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter, samtidigt som EIB bör vara 
redo att anpassa sig till kommissionens kommande handlingsplan och det sociala 
toppmötet i Porto. Parlamentet betonar vikten av förhands- och efterhandsutvärderingar 
av projektens hållbarhet samt deras ekonomiska, sociala och miljömässiga 
konsekvenser.

På väg mot EU:s utvecklingsbank

23. Europaparlamentet gläder sig över att EIB är världens största multilaterala långivare 
som strävar efter att stödja EU:s externa samarbets- och utvecklingspolitik.

24. Europaparlamentet uppmanar EIB att prioritera investeringar i infrastruktur som hjälper 
tredjeländer att förverkliga FN:s mål för hållbar utveckling och som ger resultat i fråga 
om social och miljömässig rättvisa, offentliga tjänster och rättvisa ekonomiska 
möjligheter för medborgarna.

Resultat i fråga om styrning, ansvarsskyldighet, transparens och integritet

25. Europaparlamentet påminner om sin begäran om ett interinstitutionellt avtal mellan EIB 
och parlamentet för att förbättra tillgången till EIB:s handlingar och uppgifter och öka 
den demokratiska ansvarsskyldigheten.

26. Europaparlamentet föreslår att det upprättas ett protokoll för ett samarbetsmemorandum 
mellan EIB och parlamentet, som ska tillämpas med omedelbar verkan, i syfte att 
förbättra den interinstitutionella dialogen och öka EIB:s transparens och 
ansvarsskyldighet.

27. Europaparlamentet välkomnar att EIB inledde ett offentligt samråd om översynen av sin 
transparenspolicy i december 2020. Parlamentet påminner om sin uppmaning till EIB 
om att banken bör förbättra sin transparenspolicy i linje med bästa praxis och standarder 
som tillämpas av andra finansinstitut. Parlamentet uppmanar EIB att mer regelbundet 
offentliggöra mer djupgående och omfattande information om finansiella mellanhänder 
som ansvarar för att ge hävstång åt EIB-medel och att inkludera avtalsklausuler om 
obligatorisk information från dessa institut om utlåningsverksamheten.

28. Europaparlamentet välkomnar EIB-gruppens strategi för jämställdhet och 
handlingsplanen för jämställdhet. Parlamentet beklagar att kvinnor fortfarande inte är 
tillräckligt representerade på chefsposter och på högre ledningsnivå. Parlamentet anser 
att mer behöver göras i detta avseende under genomförandet av handlingsplanens andra 
fas 2021. 

29. Europaparlamentet välkomnar att EIB kommer att se över sina miljörelaterade och 
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sociala normer och efterlyser ett brett och inkluderande offentligt samråd om dessa 
frågor. Parlamentet uppmanar EIB att ta hänsyn till principen om att inte vålla skada i 
sin verksamhet. Parlamentet uppmanar EIB att ta tillfället i akt och stärka sin 
människorättspolitik.

30. Europaparlamentet välkomnar att EIB för närvarande arbetar med att utarbeta riktlinjer 
för motpartsanpassning.

°

° °

31. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, Europeiska investeringsbanken och till medlemsstaternas regeringar och 
parlament.


