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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kohta – 2019. aasta aruanne
(2019/2126(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 15, 126, 175, 177, 208, 209, 
271, 308 ja 309 ning protokolli nr 5 Euroopa Investeerimispanga (EIP) põhikirja kohta,

– võttes arvesse EIP veebisaidil avaldatud EIP grupi 2019. aasta tegevuskava,

– võttes arvesse EIP 2018. aasta tegevusaruannet „Opportunity Delivered“ (Teostatud 
võimalused),

– võttes arvesse EIP 2018. aasta finantsaruannet ja statistilist aruannet,

– võttes arvesse 2019. aastal avaldatud EIP aruannet „EIB operations inside the European 
Union – Annual report 2018“ (EIP tegevus Euroopa Liidus – 2018. aasta aruanne),

– võttes arvesse 2019. aastal avaldatud EIP aruannet „The EIB outside the European 
Union – Financing with global impact – Annual report 2018“ (EIP väljaspool Euroopa 
Liitu – globaalse mõjuga rahastamine – 2018. aasta aruanne),

– võttes arvesse 2019. aastal avaldatud EIP aruannet „European Investment Advisory 
Hub“ (Euroopa investeerimisnõustamise keskus),

– võttes arvesse uut kliimastrateegiat ja uut energiasektori laenupoliitikat, mille EIP võttis 
vastu 2019. aasta novembris,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2017. aasta määrust 
(EL) 2017/2396, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) 2015/1017 
Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamise ning kõnealuse fondi 
ja Euroopa investeerimisnõustamise keskuse tehnilise täiustamise osas1,

– võttes arvesse EIP majandusliku vastupanuvõime ja taastuvuse algatust,

– võttes arvesse EIP 7. oktoobri 2016. aasta heakskiitu Pariisi kokkuleppe 
ratifitseerimisele ELi poolt,

– võttes arvesse ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 ja kestliku arengu 
eesmärke,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi Ursula von der Leyeni 
avakõnet 16. juulil 2019 parlamendi täiskogu istungil Strasbourgis,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni kõnet 11. 
detsembril 2019 parlamendi täiskogu istungil Brüsselis, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 3,

1 ELT L 345, 27.12.2017, lk 34.
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– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9-0000/2019),

A. arvestades ELi toimimise lepingu artiklit 309 ja Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikat, 
mille kohaselt EIP peab aitama kaasa liidu eesmärkide saavutamisele, ning EIP 
põhikirja artiklit 18, mille kohaselt ta peab kasutama oma vahendeid võimalikult 
ratsionaalselt liidu huvides; arvestades, et see hõlmab Pariisi kliimakokkulepet ning ELi 
toimimise lepingu artiklites 11 ja 191 sätestatud liidu keskkonnakaitsekohustusi;

B. arvestades, et peamised reitinguagentuurid on andnud EIP võlakirjadele AAA-reitingu, 
muu hulgas seetõttu, et pank kuulub liikmesriikidele ja tema riskijuhtimispoliitika on 
usaldusväärne;

C. arvestades, et EIP grupp peaks säilitama oma suure krediidivõimelisuse ning tugeva ja 
kvaliteetse varaportfelli;

D. arvestades, et EIP kui maailma suurim mitmepoolne laenuvõtja ja -andja on 
rahastamisvahendite rakendamisel ELi jaoks enesestmõistetav partner;

E. arvestades, et komisjoni hinnangul on ELi 2030. aasta eesmärkide saavutamiseks 
vajalik iga-aastane investeering 1115 miljardit eurot2;

Üldised nõuanded

1. märgib, et 2018. aastal investeeris EIP 854 projekti 64 miljardit eurot;

2. rõhutab veel kord vajadust vähendada ebavõrdsust EIP rahastamise geograafilises 
jaotuses, kuna 2018. aastal eraldati 57 % vahenditest kuuele liikmesriigile; nõuab, et 
projektid ja investeeringud jaguneksid geograafiliselt õiglaselt ja läbipaistvalt, 
keskenduses eelkõige vähem arenenud piirkondadele;

3. palub pangal parandada põhjalikult korda, mille alusel pakutakse kohalikele ja 
piirkondlikele asutustele enne projektide heakskiitmist tehnilist abi ja 
finantsnõustamist, et muuta need paremini kättesaadavaks ja kaasata kõik 
liikmesriigid;

4. peab EIP laenutehingutes osalemise eeltingimuseks EIP sotsiaal- ja 
keskkonnakäsiraamatus sätestatud kümne standardi järgimist;

EIP ümberkujundamine kliimapangaks

5. tunneb heameelt EIP direktorite nõukogu 14. novembri 2019. aasta otsuste üle viia 
panga poliitika kooskõlla eesmärgiga hoida temperatuuri tõus industriaalühiskonna 
eelse tasemega võrreldes 1,5°C piires;

6. nõuab, et Euroopa Investeerimisfond (EIF) kaasataks täielikult kõigisse EIP 
kliimameetmetesse; kutsub Euroopa Investeerimisfondi üles pöörama 
kliimaneutraalsele Euroopale üleminekul rohkem tähelepanu 
innovatsioonivajadustele;

2 Euroopa Komisjon, SWD (2016) 405 final/2, 6.12.2016, tabel 22 (EUCO30 stsenaarium, allikas: Primes 
model).
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7. tunneb heameelt selle üle, et 2018. aastal andis EIP 29 % laenudest kliimameetmete 
elluviimiseks;

8. nõuab, et 2020. aastal koostataks avatud ja läbipaistva avaliku konsultatsiooni 
tulemusena põhjalik tegevuskava, mis võimaldaks saavutada 2025. aastaks üldise 
eesmärgi viia kliimameetmetega seotud laenude osakaal 50 protsendini ja tagada 
ülejäänud laenude kliimaneutraalsus;

9. nõuab kliimameetmete abikõlblikkuse kriteeriumide karmistamist, vältimaks ohtu, et 
investeeringud ei too kaasa kasvuhoonegaaside olulist vähendamist, eelkõige seoses 
bioenergia, vähese CO2-heitega gaaside, süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise ning 
kompensatsiooniprogrammidega; on seisukohal, et kõikide EIP tehingute kohta peaks 
kehtima üldine kuritarvituste vastane säte, mis tuleks lisada EIP keskkonna- ja 
sotsiaalsete standardite deklaratsiooni, mis tuleb 2020. aastal läbi vaadata ja viia 
kooskõlla temperatuuri tõusu 1,5°C piires hoidmise eesmärgiga;

10. peab murettekitavaks, et 2017. aasta 20 suurimast energiasektori laenuprojektist vaid 
kuus on märkinud oma keskkonna- ja sotsiaalandmete infolehele CO2-jalajälje;

11. väljendab heameelt EIP uue CO2-jalajälje hindamismeetodi üle ja nõuab selle 
süstemaatilist rakendamist, pöörates erilist tähelepanu marginaalse nõudlusega seotud 
heitkogustele ja kaudsetele heitkogustele (nn 3. tüüp); nõuab, et projekte hinnataks 
põhjalikult, mitte ainult nende heitkoguste olelusringi majandusliku lihtanalüüsi 
põhjal;

12. on seisukohal, et EIP peaks nõudma oma vahendavatelt klientidelt teavet selle kohta, 
mil määral nad rahastavad fossiilkütustega seotud projekte, ja kehtestama neid suurel 
määral rahastavatele vahendajatele piiranguid; loodab, et 2020. aasta lõpuks on kõigil 
vahendajatel olemas süsinikuheite vähendamise kava, mis on rahastamise jätkamiseks 
hädavajalik;

13. on seisukohal, et kooskõlas äripanganduse parimate tavadega3 tuleks EIP rahastamise 
tingimuseks seada teaduslikud eesmärgid ja kaugeleulatuvad sihid, et lõpetada järk-
järgult selliste klientide toetamine, kelle tegevusega kaasneb suur kasvuhoonegaaside 
heide;

14. tunneb heameelt EIP uue energialaenupoliitika üle ja peab seda heaks eeskujuks 
teistele pankadele; peab kahetsusväärseks, et gaasiprojektide heakskiitmisel 
kohaldatakse kuni 2021. aasta lõpuni erandeid ja et vähese CO2-heitega gaaside 
transpordiks kavandatud gaasivõrguprojektide toetamine jätkub; nõuab, et see poliitika 
vaadataks 2022. aasta alguseks keskpikas perspektiivis läbi, et täita puudujäägid 
gaasitaristus ning viia see kooskõlla Euroopa kestliku rahastamise taksonoomia, 
Euroopa rohelise kokkuleppe ja asjakohaste uute välismeetmete väljatöötamisega 
ELis;

15. nõuab, et EIP rakendaks energiatõhususe põhimõtet kiiresti ja täielikult kõigi oma 
energialaenude puhul, võttes arvesse energiatõhususe mõju tulevasele nõudlusele ja 
selle panust energiajulgeolekusse;

3 Crédit Agricole ei toeta enam ettevõtjaid, kes arendavad või kavatsevad arendada tegevust söesektoris. Crédit 
Agricole’i nulltolerantsi poliitika kehtib kõigi ettevõtjate suhtes, kes arendavad või kavatsevad arendada oma 
tegevust söesektoris, alates söe kaevandamisest ja energiatootmisest ning lõpetades söekaubanduse ja -
transpordiga.
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16. palub pangal seada oma transpordipoliitika läbivaatamine peamiseks prioriteediks; 
nõuab uut transpordi rahastamise poliitikat, et vähendada 2050. aastaks ELi 
transpordisektori süsinikuheidet;

17. nõuab range poliitika rakendamist CO2-mahukates tööstussektorites, millega EIP 
kokku puutub, nagu tsement, naftakeemiasaadused ja teras, et kaotada järk-järgult 
kõik nn pruunid laenud ja ühtlustada kõik sektoripõhised laenud, keskendudes 
ringmajanduse edendamisele;

18. tuletab pangale meelde, et bioloogilise mitmekesisuse kaitse on kliimamuutustega 
kohanemise põhieeldus ja ökosüsteemide taastamine on negatiivse heite 
saavutamiseks ainus tõestatud võimalus; kutsub panka üles lõpetama bioloogilist 
mitmekesisust vähendavate ja ökosüsteeme kahjustavate projektide rahastamise ning 
rahastamist oluliselt suurendama, et saavutada liidu eesmärgid selles valdkonnas, 
eelkõige viia metsade raadamise kogumaht nullini ning täita mere- ja rannikualade 
kaitse eesmärgid;

19. väljendab heameelt 2018. aastal vastu võetud hüdroenergia suuniste4 üle ja nõuab 
läbipaistvusnõuete laiendamist kõigile taristuprojektidele;

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) ning keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjad

20. on rahul sellega, et EIP on aktiivselt toetanud VKEsid, kes on saanud kokku 
23,27 miljardit eurot investeeringuid, millest on kasu saanud 374 000 ettevõtet ja 
5 miljonit töötajat;

21. on VKEde strateegilist rolli arvestades veendunud, et EIP peaks suurendama oma 
haldus- ja nõustamissuutlikkust, et pakkuda VKEdele rahastamise taotlemise 
lihtsustamiseks teavet ja tehnilist abi;

22. rõhutab, et nende eesmärkide saavutamiseks võib pangal olla vaja võtta täiendavaid 
riske lisaks omavahendite suurendamisele ja uuenduslike rahastamisvahendite alaste 
teadmiste arendamisele; nõuab, et EIP tagaks piisavate vahendite olemasolu, 
sealhulgas panga piisava kapitaliseerituse, et ta saaks kasutada uuenduslikke 
vahendeid selliste projektide rahastamiseks, millel on suur potentsiaal tuua kestlikku, 
sotsiaalset ja uuenduslikku kasu;

Välislaenude andmise volitus

23. nõuab tungivalt, et EIP kui maailma suurim mitmepoolne laenuandja säilitaks ELi 
tulevastes kolmandatele riikidele mõeldud rahastamismehhanismides oma juhtrolli; on 
vastu hiljutistele algatustele, mille eesmärk on ergutada panka olema aktiivsem kaitse 
ja julgeoleku, rände haldamise ja piirikontrolli valdkonnas;

24. võtab teadmiseks, et ligikaudu 40 % välislaenude andmise volituse alusel tehtavatest 
toimingutest tehakse finantsvahendajate kaudu;

25. võtab teadmiseks EIP 2017. aasta juuli hindamisaruande vahendatud laenude kohta 

4 EIP, „Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development“ (Keskkonna-, kliima- ja 
sotsiaalsuunised hüdroenergia arendamiseks), oktoober 2019.
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AKV riikides (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riigid)5; tunneb 
muret kontrolli ilmse puudumise pärast finantsvahendajate hallatavate vahendite üle ja 
raskuste pärast laenudest saadava kasu jälgimisel; rõhutab eelkõige, et aastatel 2015–
2018 ei olnud 30 % vahendatud laenudest sihtotstarbelised6;

26. nõuab tungivalt, et EIP võtaks vastu tervikliku ja sidusa inimõiguste strateegia, mis 
käsitleb ka inimõiguste kaitsjate vastu suunatud survemeetmete ohtu; soovitab, et see 
strateegia hõlmaks inimõigustega seotud riskide süstemaatilist hindamist, sealhulgas 
eelhindamist, ja pidevat kohapealset järelevalvet; palub pangal lisada oma 
lepingutesse klauslid, mis võimaldavad peatada väljamaksed inimõiguste või 
keskkonna- ja sotsiaalsete standardite tõsiste rikkumiste korral;

27. soovitab pangal võtta tööle inimõiguste spetsialiste, et mõista paremini kohalikke 
olusid ja jälgida võimalikke rikkumisi;

Juhtimine ja läbipaistvus 

28. tuletab meelde, et kõigi liidu organite suhtes tuleks kohaldada samu vastutuse ja 
läbipaistvuse põhimõtteid7;

29. on rahul sellega, et parlamendi viimastes raportites esitatud soovituste kohaselt 
tehakse direktorite nõukogu koosolekutest nüüd avalikud kokkuvõtted; rõhutab, et EIP 
kõigi juhtorganite koosolekute sisu tuleb süstemaatiliselt avalikustada;

30. nõuab, et EIP avalikustaks kogu teabe, mis on seotud direktorite nõukogu poolt heaks 
kiidetud otselaenudega, sealhulgas avaldades iga projekti kohta komisjoni ja projekti 
asukohaliikmesriigi arvamuse;

31. palub pangal oma läbipaistvuspoliitika 2020. aastal läbi vaadata, et tagada oma 
rahastamistegevuse kohta põhjalikuma teabe õigeaegne avaldamine, mis võimaldaks 
kontrollida panga kliima- ja keskkonnakohustuste täitmist;

32. nõuab, et EIP tagaks oma finantsvahendajate täieliku usaldusväärsuse ja et nende 
laenude suhtes kohaldataks samu läbipaistvusnõudeid nagu muud liiki laenude suhtes; 
palub pangal lõpetada koostöö finantsvahendajatega, kellel on olnud probleeme 
läbipaistvuse, pettuse, korruptsiooni, organiseeritud kuritegevuse või rahapesuga;

33. nõuab EIP hoolsuskohustust käsitleva õigusraamistiku läbivaatamist, mis peaks 
eelkõige tugevdama klientidega sõlmitavate lepingute tingimusi;

34. loodab, et EIP kohandab oma sisekorda, et võtta arvesse uut õigusraamistikku, mis on 
kehtestatud lisaks maksupettustele ka maksudest kõrvalehoidumise vastu 
võitlemiseks; ergutab panka tegema koostööd Euroopa Pettustevastase Ametiga 
(OLAF) ja riikide ametiasutustega, et vältida pettusi ja rahapesu, ning tagada, et 
Euroopa Prokuratuur jälgiks EIP tegevust proaktiivselt;

35. väljendab heameelt selle üle, et on vastu võetud EIP grupi uus poliitika nõrgalt 

5EIP, „Evaluation of the EIB Intermediated Lending through the Investment Facility in ACP“ (AKV riikide 
investeerimisrahastu raames EIP vahendatud laenutegevuse hinnang), juuli 2017.
6 Fossiilkütuseid käsitlev aruanne „Cachez ces fossiles que l’on ne saurait voir: 3 institutions financières 
publiques à l’épreuve de l’Accord de Paris“, Les Amis de la Terre France, Oxfam France ja Réseau Action 
Climat-France, juuli 2019.
7 Nagu Euroopa Kontrollikoda 2018. aastal meelde tuletas.
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reguleeritud, läbipaistmatute ja koostööst keelduvate jurisdiktsioonide suhtes8; 
rõhutab, et on oluline tagada täpne teave lõplike kasusaajate kohta, ning palub pangal 
avaldada oma veebisaidil klientide tegelikult kasusaavate omanike andmed;

36. võtab teadmiseks EIP kaebuste lahendamise mehhanismi käsitleva poliitika ja 
menetluste läbivaatamise; palub pangal tagada selle mehhanismi sõltumatus ja 
tõhusus;

37. nõuab, et Euroopa Kontrollikojale antaks täielikud volitused kõigi EIP tehingute 
auditeerimiseks, ning palub tal koostada välislaenude andmise tulemuste kohta 
aastaaruande;

38. nõuab, et EIP ja parlament sõlmiksid institutsioonidevahelise kokkuleppe, et 
parandada juurdepääsu panga dokumentidele ja andmetele;

39. nõuab, et parlamendile antaks kiiresti suuremad pädevused EIP strateegilise juhtimise 
ja poliitika alal, et tagada investeeringute demokraatlik kontroll;

40. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

8 EIP, „EIB Group Policy towards weakly regulated, non-transparent and non-cooperative jurisdictions and tax 
good governance“ (EIP grupi poliitika nõrgalt reguleeritud, läbipaistmatute ja koostööst keelduvate 
jurisdiktsioonide suhtes ning hea maksuhaldustava), märts 2019.


