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ET 

 

PR_CNS_LegAct_app 

 

 

Kasutatud tähised 

 * nõuandemenetlus 

 *** nõusolekumenetlus 

 ***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine) 

 ***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine) 

 ***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine) 

 

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.) 

 

 

 

 

 

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 

tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 

õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 

kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 

päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 

viide muudetavale sättele. 

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 
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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa 

Investeerimispanga põhikirja (13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS)) 

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Investeerimispanga ettepanekut nõukogule Euroopa 

Investeerimispanga põhikirja muutmise kohta (13166/2018), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 308, mille alusel nõukogu 

konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0464/2018), 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 78c, 

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni arvamust (A8-

0476/2018), 

1. kiidab ettepaneku heaks; 

2. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa 

Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta; 

3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 

Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta; 

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 

komisjonile, Euroopa Investeerimispangale ja liikmesriikide parlamentidele. 
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SELETUSKIRI 

15. oktoobril 2018 esitas EIP nõukogule taotluse EIP põhikirja artiklite 4, 7, 9 ja 11 

muutmiseks. 

 

See on kooskõlas ELi toimimise lepingu artiklis 308 sätestatud menetlusega, mille kohaselt 

„nõukogu võib Euroopa Investeerimispanga taotlusel pärast konsulteerimist Euroopa 

Parlamendi ja komisjoniga [---] teha seadusandliku erimenetluse kohaselt ühehäälselt 

muudatusi panga põhikirjas“. 

 

EIP kavandatud sihipäraste muudatuste eesmärk on kohandada panga põhikirja olukorraga, 

mis tekib Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisel. 

 

Ettepaneku kohaselt kajastub Ühendkuningriigi tulevane lahkumine EIP põhikirjas nii, et 

direktorite arvu vähendatakse ühe võrra kahekümne üheksalt kahekümne kaheksale, 

Ühendkuningriik eemaldatakse EIP osanike loetelust ning EIP kapitali vähendatakse 

Ühendkuningriigi osaku võrra. See automaatne kohandus on kiire lahendus uuele olukorrale, 

mille tekitab Ühendkuningriigi liidust väljaastumine. Samal ajal aga toimuvad arutelud 

Ühendkuningriigi osaku asendamise ja EIP kapitali tulevase suurendamise teemal, mille jaoks 

on vajalik EIP juhatajate nõukogu otsus.  

 

Kavandatavad põhikirja muudatused hõlmaksid ka EIP asedirektorite arvu suurendamist. 

Praegu on asedirektoreid üheksateist, kellest osa määravad ametisse liikmesriikide rühmad 

ühiselt. EIP teeb ettepaneku suurendada asedirektorite arvu, nii et see oleks vähemalt võrdne 

liikmesriikide arvuga ning suured liikmesriigid määraksid kaks asedirektorit. Selle muudatuse 

eesmärk on tagada piisav arv asedirektoreid, et direktoreid saaks puudumise korral paremini 

asendada. 

 

Lisaks teeb EIP ettepaneku, et kvalifitseeritud häälteenamuse kasutamist direktorite nõukogus 

ja juhatajate nõukogus tuleks laiendada kolmele valdkonnale: EIP tegevuskava üle 

otsustamisele, halduskomitee liikmete ametisse nimetamisele ja kodukorra kinnitamisele.  

Otsuste vastuvõtmiseks on juhatajate nõukogus vajalik liikmete häälteenamus, kes peab 

esindama vähemalt 50 % märgitud kapitalist, ning direktorite nõukogus vähemalt ühe 

kolmandiku hääleõigusega liikmete poolthääl, kes esindavad vähemalt 50 % märgitud 

kapitalist.  

Kõigis kolmes valdkonnas (EIP tegevuskava üle otsustamine, halduskomitee liikmete 

ametisse nimetamine ja kodukorra kinnitamine) on kvalifitseeritud häälteenamuseks nõutav 

kaheksateist poolthäält ja 68 % märgitud kapitalist. Selle kõrgema piirmäära eesmärk on 

tasakaalustada suuremate liikmesriikide suuremat kaalu pärast Ühendkuningriigi 

väljaastumist. 

 

Raportöör kiidab heaks EIP ettepaneku, mis võimaldab kohandada EIP juhtimist 

Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega ning suurendada asutuse tegevuse tõhusust ja 

tulemuslikkust.  

 

Ta eeldab, et nõukogu jõuab EIP põhikirja muudatuste osas kiiresti kokkuleppele, et 

kohandused saaksid Ühendkuningriigi liidust väljaastumise ajaks jõustuda. 
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 ET 

 

11.12.2018 

EELARVEKOMISJONI ARVAMUS 

põhiseaduskomisjonile 

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Investeerimispanga põhikirja muutmise kohta 

(13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS)) 

Arvamuse koostaja: Eider Gardiazabal Rubial 

 

 

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõiked 1 ja 3) 

 

 

LÜHISELGITUS 

15. oktoobril 2018 esitas EIP nõukogule taotluse oma põhikirja artiklite 4, 7, 9 ja 11 

muutmiseks. 

 

See on kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 308 sätestatud menetlusega, mille 

kohaselt „nõukogu võib Euroopa Investeerimispanga taotlusel pärast konsulteerimist Euroopa 

Parlamendi ja komisjoniga [...] teha seadusandliku erimenetluse kohaselt ühehäälselt 

muudatusi panga põhikirjas.“ 

 

EIP kavandatud sihipäraste muudatuste eesmärk on kohandada panga põhikirja uuele 

olukorrale, mille on põhjustanud Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust. 

 

Ettepanek kajastab EIP põhikirjas Ühendkuningriigi tulevast lahkumist muu hulgas EIP 

kapitali vähendamisega Ühendkuningriigi osa võrra. Selline automaatne kohandamine on 

Ühendkuningriigi lahkumise tõttu tekkinud uue olukorra kohene lahendus. Eelarvekomisjon 

märgib, et praegu toimuvad arutelud EIP kapitali tulevase suurendamise üle, milleks on vaja 

EIP juhatajate nõukogu otsust, et säilitada EIP suutlikkus saavutada oma poliitilised 

eesmärgid. 

 

****** 

Eelarvekomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil teha ettepaneku kiita nõukogu eelnõu 

heaks. 
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NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS 

Pealkiri EIP põhikirja muutmine 

Viited 13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS) 

Vastutav komisjon 

       istungil teada andmise kuupäev 

AFCO 

12.11.2018 
   

Arvamuse esitajad 

       istungil teada andmise kuupäev 

BUDG 

12.11.2018 

Raportöör 

       nimetamise kuupäev 

Eider Gardiazabal Rubial 

21.11.2018 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev 21.11.2018 

Vastuvõtmise kuupäev 10.12.2018    
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 ET 

 

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS 

Pealkiri Euroopa Investeerimispanga põhikirja muutmine 

Viited 13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS) 

EPga konsulteerimise kuupäev 25.10.2018    

Vastutav komisjon 

       istungil teada andmise kuupäev 

AFCO 

12.11.2018 
   

Nõuandvad komisjonid 

       istungil teada andmise kuupäev 

BUDG 

12.11.2018 

ECON 

12.11.2018 
  

Arvamuse esitamisest loobumine 

       otsuse kuupäev 

ECON 

21.11.2018 
   

Raportöörid 

       nimetamise kuupäev 

Danuta Maria 

Hübner 

12.11.2018 

   

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev 12.11.2018 

Vastuvõtmise kuupäev 6.12.2018    

Esitamise kuupäev 19.12.2018 

 
 


