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ETTEPANEKUD 

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. on arvamusel, et tuleb aktiivselt püüelda kestvate eesmärkide poole, milleks on 

majanduskasvu ja konkurentsivõime jõuline toetamine ning kooskõla Euroopa 

Investeerimispanga (EIP) tegevuse ning ELi keskpika ja pika perioodi selliste peamiste 

prioriteetide vahel nagu töökohtade loomine, konkurentsivõime kasv, teadus- ja 

arendustegevus, VKEde, keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtete ja ettevõtluse 

toetamine, strateegiline infrastruktuur ja ressursitõhusus;  

2. toetab EIP rolli uute ja kiirete majanduskasvu mootorite stimuleerijana; kutsub EIPd üles 

üksikasjalikumalt määratlema investeeringute rahastamise pikaajalist strateegilist 

analüüsi, et tagada jätkusuutliku ja nutikama investeerimisstrateegia väljatöötamine 

Euroopa tasandil, ning esitama ühiseid investeerimiskavasid, mis ühendavad asjaomastel 

(piirkonna, riiklikul ja Euroopa) tasanditel era- ja avaliku sektori sidusrühmad;  

3. soovitab EIP-l linnakeskkonda investeerimisel rohkem keskenduda sotsiaalsele 

jätkusuutlikkusele; tunnustab asjaolu, et EIP on hakanud rohkem rahastama 

sotsiaalkortereid, kuid rõhutab vajadust linnakeskkonna jätkusuutlikul taaselavdamisel 

rohkem uurida sotsiaalse jätkusuutlikkuse küsimusi ja nendega rohkem tegeleda; 

4. võtab teadmiseks EIP meetmete olulise majandustsükleid tasandava ja stabiliseeriva rolli, 

mille eesmärk on toetada kogu ELis ja väljaspool usaldusväärseid projekte suurendatud, 

kuni 75 miljardi euro suuruse laenuandmisvõimega, mis on 2012. aastaga võrreldes 37% 

suurem, ning kutsub EIPd üles majandusliku taastumise ja majanduskasvu elavdamiseks 

leidma ja kasutusele võtma täiendavaid rahastamisallikaid; 

5. tuletab meelde, et EIP laenuandmistegevuse peamiseks põhimõtteks peab jääma nende 

projektide eelistamine, millel on selged tulemused ja mõju majanduskasvule, taastumisele 

ja tööhõivele, ning lisaks kriisijärgsete probleemide ennetamine, suurendades Euroopas 

toetust taasindustrialiseerimisprojektidele;  

6. sellega seoses nõuab rohkem teavet otseselt ja kaudselt EIP laenudest rahastatavate 

projektide täpse olemuse, eelkõige nende lisaväärtuse kohta ning mõju kohta 

majanduskasvule, majanduse taastumisele ja tööhõivele; 

7. tunneb heameelt otsuse üle suurendada Euroopa Investeerimisfondi kapitali 1,5 miljardi 

euro võrra, mis peaks elavdama fondi lähiaja tegevust, eelkõige võimaldades ja 

lihtsustades VKEde juurdepääsu rahastamisele, kuid palub ka järgnevalt kohandada fondi 

riskijuhtimissüsteemi EIP kontserni riskide kaardistamise abil sekkumismeetmete kaupa; 

toonitab EIP tähtsust VKEde tegevuse rahastamiseks moodustatavate partnerluste 

hõlbustamisel; 

8. lisaks suuremale laenuandmisvõimele on rahul ka uute tegevuste realiseerimise ja 

edasiarendamisega kaubanduse rahastamisel majanduskriisist tabatud riikides, eriti 

VKEde kaubanduse rahastamise süsteemi ja selliste spetsiaalsete finantslahenduste abil 
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nagu rahalise kaasamisega tegelev Euroopa mikrokrediidirahastu „Progressˮ; soovitab 

EIP-l laiendada nimetatud uutest vahenditest saadavaid hüvesid uutele abisaajatele 

Euroopa tasandil; 

9. märgib, et eriti väikeettevõtjad kurdavad endiselt, et neil puudub juurdepääs EIP 

välislaenudele ja Euroopa Investeerimisfondi toel pakutavale rahastamisele; nõuab 

seepärast iga-aastast ülevaadet selle kohta, kui paljud VKEd ja eelkõige mikroettevõtted 

on neist vahenditest kasu saanud ja milliseid meetmeid on EIP võtnud seoses oma 

vahendajate poliitikaga selleks, et tegelikult muuta rahastamine VKEdele 

kättesaadavamaks; 

10. tunneb heameelt kõigi innovaatilistele VKEdele ja idufirmadele ette nähtud stiimulite üle, 

mille EIP on esimese kasvu rahastamise algatuse ja riskide jagamise juhtimise raames 

innovatsioonisõbraliku keskkonna ja rahastamise arendamiseks välja töötanud; 

11. tunneb heameelt asjaolu üle, et noorte tööhõive algatuse jaoks esialgselt eraldatud 6 

miljardi euro suurust summat suurendati 9,1 miljardi euroni, ning nõuab, et EIP kiirendaks 

kõnealuse algatuse rakendamist ja kaaluks selle laiendamist; 

12. juhib tähelepanu EIP rollile hariduse infrastruktuuri arendamisel, mis aitab täiustada 

oskusi ja leevendada noorte töötuse probleeme Euroopas; on rahul EIP kasvanud 

aktiivsusega koolitusrajatiste arendamisel, et leevendada noortele mõeldud töökohtade 

puudust; 

13. võtab teadmiseks transpordi-, energeetika- ja ressursside valdkonna infrastruktuuriga 

seotud projektivõlakirjade algatuse; 

14. väljendab heameelt energiasektorite uute laenutingimuste jõustumise üle ning 19 miljardi 

euro investeerimise üle kliimaprojektidesse; rõhutab uuesti, kui otsustavalt tähtis on ELi 

energiaeesmärkide täitmine;  

15. nõuab põhjalikku hinnangut ja aruannet riskide ja kontrollisüsteemide kohta, mis on 

seotud Euroopa Komisjoni osavõtul toimuva segarahastamisega, võttes seejuures arvesse 

segarahastamise mõju mitte ainult järelevalve, vaid ka juhtimisvõimaluste vallas; 

16. kordab oma palvet, et enne EIP välismandaadi kohta vahekokkuvõtte tegemist koostaks 

Euroopa Kontrollikoda eriaruande EIP välislaenutegevuse tulemuslikkuse ja ELi 

poliitikaga kokkusobivuse kohta ning võrdleks sellistest laenudest ja EIP kasutatavatest 

omavahenditest saadavat lisaväärtust; palub kontrollikojal lisaks eristada oma analüüsis 

ELi eelarvest antavaid tagatisi, Euroopa Arengufondi tagatud investeerimisrahastut, ELi ja 

Aafrika infrastruktuuri usaldusfondis kasutatavaid mitmesuguseid segarahastamise vorme, 

Kariibi investeerimisfondi ja Vaikse ookeani piirkonna investeerimisrahastut ning 

tagasisaadavate vahendite kasutamist kõnealusteks investeeringuteks; 

17. tunnistab, et jõukate ja jätkusuutlike naabruspiirkondade loomiseks sotsiaalmajanduslike 

arengualgatuste ja erainvesteeringute abil on vajalik kodanikuühiskonna osalemine; 

tuletab meelde vajadust pidevalt toetada neid kodanikuühiskonna sektoreid, kes osalevad 

Vahemere lõunaranniku ja idapoolsete partnerriikide demokraatlikes ja majanduslikes 

üleminekuprotsessides, mis on kooskõlas komisjoni ja Euroopa välisteenistuse 
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määratletud Euroopa Liidu välispoliitika eesmärkidega; 

18. soovitab EIP-l ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangal (EBRD) edeneda 

projektide rakendamisel jätkuvalt parima võimaliku operatiivkoostöö suunas, kuna 

tihedam pankadevaheline koostöö on hädavajalik kulude optimeerimiseks ja sünergia 

suurendamiseks tänu vahendite tõhusamale kasutamisele; 

19. tunneb heameelt sellest, et EIP ühines 2013. aasta oktoobris rahvusvahelise abi 

läbipaistvuse algatusega (IATI) ning kutsub EIPd üles kolmandates partnerriikides 

laenude andmisel alati rakendama IATI norme; toetab EIP pingutusi läbipaistvuse 

põhimõtte järjepidevaks kohaldamiseks oma talitustes (ka väliste sidusrühmade ja ELi 

kodanike suhtes), eelkõige pideva teadlikkuse tõstmise ja teabekeskuste loomisega; 

20. tuletab meelde, et lisaks EIP üleüldise aruandluskohustuse ja vastutuse tugevdamisele tänu 

selgele ülevaatele finantsvahendajatest ja lõplikest abisaajatest aitab ELi poliitika 

läbipaistev rakendamine muuta rahastatavad abiprojektid tulemuslikumaks ja 

jätkusuutlikumaks; 

21. sedastab murega, et vastupidiselt IATI raames võetud kohustustele kavatseb EIP muuta 

piiravamaks oma eeskirju, mis reguleerivad kodanike ja sidusrühmade juurdepääsu tema 

dokumentidele; palub EIP-l seoses oma haldusdokumentide kättesaadavusega täiel määral 

kohaldada kehtivaid ELi õigusakte, eelkõige määrust (EÜ) nr 1049/2001, ning ühtlasi 

järgida kõigi EIP ülesannete täitmisel Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 15 lõikes 1 

sätestatud üldpõhimõtet teha oma tööd võimalikult avalikult; 

22. teeb ettepaneku korraldada, sarnaselt igas kvartalis toimuva parlamendi ja EKP vahelise 

rahapoliitika alase dialoogiga, korrapärane struktureeritud dialoog EIP presidendi ja 

parlamendi vahel, et tugevdada parlamentaarset kontrolli EIP tegevuse üle ning lihtsustada 

mõlema institutsiooni vahelist tõhustatud koostööd ja kooskõlastamist; 

23. tunneb heameelt EIP varade hea kvaliteedi üle, kuna langenud väärtusega laenude määr on 

kogu laenuportfellis 0% lähedal (0,2%); peab väga oluliseks tagada, et EIP säilitaks AAA-

krediidireitingu, et tal säiliks juurdepääs rahvusvahelistele kapitaliturgudele parimatel 

võimalikel rahastamistingimustel, mis omakorda mõjutaks positiivselt projektide 

elutsüklit, sidusrühmi ja EIP ärimudelit; 

24. kordab oma nõudmist, et EIP peamiste sekkumiste mõju hindamiseks töötataks välja ja 

lisataks EIP aastaaruandesse läbivad tulemuslikkuse näitajad, mis võiksid iseloomustada 

eeskätt mitmekordistavat mõju ja finantsvõimenduse mõju; 

25. teeb ettepaneku, et regulatiivset väliskontrolli 

 i) teostaks EKP ELi toimimise lepingu artikli 127 lõike 6 alusel või 

 ii) seda teostataks tulevase pangandusliidu raames, mille kohta komisjon esitas 12. 

septembril 2012. aastal teatise1, või 

                                                 
1 COM(2012)0510. 
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 iii) kui see ei ole võimalik, siis teostaks seda EIP vabatahtliku taotluse alusel Euroopa 

Pangandusjärelevalve kas ühe või mitme liikmesriigi järelevalveasutuste osalemisel 

või ilma selleta, või siis sõltumatu audiitor; 

 ning peab kahetsusväärseks asjaolu, et komisjon ei ole selle kohta ettepanekuid esitanud, 

ehkki parlament on seda 2007. aastast saadik nõudnud; 

26. märgib, et 2015. aastal on kavas uuendada ELi toimimise lepingu artikli 287 lõikes 3 

viidatud kolmepoolset kokkulepet EIP, komisjoni ja kontrollikoja vahelise koostöö kohta 

seoses meetoditega, mida kontrollikoda kasutab, et kontrollida EIP tegevust liidu ja 

liikmesriikide vahendite haldamisel; palub, et EIP sellega seoses laiendaks Euroopa 

Kontrollikoja volitusi kõigile uutele EIP vahenditele, mis seonduvad ELi või Euroopa 

Arengufondi avalike rahaliste vahenditega; 

27. tuletab meelde, et EIP peab pidevalt jälgima ja kohandama oma poliitikat nõuetele 

mittevastavate jurisdiktsioonide suhtes vastavalt Majanduskoostöö ja Arengu 

Organisatsiooni (OECD) läbipaistvuse ja maksualase teabevahetuse ülemaailmse foorumi 

2013. aasta novembris avaldatud riigireitingutele, samuti ajakohastama rahapesu ja 

terrorismi rahastamise vastast poliitikat; 

28. on rahul sellega, et EIP nõukogu kiitis 2013. aastal heaks ajakohastatud pettustevastase 

poliitika, milles kinnitatakse panga nulltolerantsi põhimõtet. 
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