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ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et Euroopa Investeerimispanga (EIP) tegevus peaks kaasa aitama tegevuskava 

2030 eesmärkide saavutamisele, ning seetõttu palub EIP-l parandada oma suutlikkust 

hinnata projektide mõju tegevuskava 2030 eesmärkidele, muu hulgas sotsiaalset, soolist 

ning keskkonna- ja kliimamõju; väljendab heameelt EIP praeguse töö üle soostrateegia 

väljatöötamisel, EIP välislaenude andmise volitusega seotud kliimastrateegia 

vastuvõtmise üle 2015. aasta detsembris ning selle üle, et EIP on lubanud suurendada 

arenguriikidesse tehtavate investeeringute puhul kliimaga seotud projektide osakaalu 

2020. aastaks 35 %ni; rõhutab, et kui tegemist on maal ja loodusvaradel põhinevate 

põliskogukondi puudutavate investeeringutega, tuleb projektide kohta läbi viia põhjalikud 

konsultatsioonid, muu hulgas vabatahtliku, eelneva ja teadliku nõusoleku põhimõtte 

kohaldamise abil; 

2. väljendab heameelt Cotonou lepingu alusel teostatud EIP arengukoostöö operatsioonide 

üle ning aastate 2014–2020 välislaenude andmise volituse üle, mis annab EIP 

välistegevusele kuni 30 miljardi euro ulatuses ELi garantii; rõhutab vajadust järgida ELi 

aluslepingutest tulenevaid kohustusi (muu hulgas ELi lepingu artiklit 21 ja ELi toimimise 

lepingu artiklit 208), ELi inimõiguste ja demokraatia strateegilist raamistikku ja 

tegevuskava, Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning arengu tõhususe põhimõtteid (muu 

hulgas täiendavust, abisaajariigi omavastutust, kooskõla abisaajariigi arengustrateegiatega 

ning projektide valiku läbipaistvust); osutab samuti Euroopa Kontrollikoja 2014. aasta 

eriaruandele nr 16, milles palutakse komisjonil tagada, et ELi toetust antakse sellise 

dokumenteeritud hinnangu põhjal, milles hinnatakse ELi toetuste lisaväärtust seoses ELi 

arengueesmärkide saavutamisega; 

3. tunneb heameelt selle üle, et tänu EIP tulemuste mõõtmise raamistikule on suurenenud 

läbipaistvus ja aruandekohustus; palub, et juhuslikku valimit neist peaaegu 400 projektist, 

mis hindamisel läbisid tulemuste mõõtmise, hindaksid pärast lõppemist uuesti sõltumatud 

eksperdid; palub, et järelhindamise tulemustest antaks parlamendile aru; 

4.  tunneb muret, et paljud börsivälise kapitali instrumendid, mida EIP kasutab 

finantsvahendajatena, asuvad maksuparadiisi kahtlusega riikides; toetab komisjoni 2016. 

aasta tõhusa maksustamise välisstrateegiat, mis käsitleb maksustamise läbipaistvuse 

rahvusvaheliste standardite järgimist (muu hulgas propageerib rahvusvahelist riikide 

lõikes aruandlust); palub EIP-l tugevdada oma hoolsusmeetmeid, et parandada lõplike 

kasusaajate kohta esitatava teabe kvaliteeti ning vältida tehinguid finantsvahendajatega, 

kellel on olnud probleeme seoses läbipaistvuse, pettuste, korruptsiooni, organiseeritud 

kuritegevuse, rahapesu või kahjuliku sotsiaalse või keskkonnamõjuga; palub EIP-l tagada 

tõhusad meetmed võitluseks maksudest kõrvalehoidumise vastu ning vaadata läbi 

koostööd mittetegevaid jurisdiktsioone käsitlev poliitika; 

5. tuletab meelde, et muude EIP kasutatavate finantsvahendajate (eelkõige 

kommertspankade, aga ka mikrorahastamise asutuste ja kooperatiivide) puhul peaks EIP 

suure läbipaistvuse huvides tagama, et vahendatud laenude suhtes kohaldatakse 

samasuguseid läbipaistvuse nõudeid nagu muud liiki laenude suhtes; 
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6. tunneb heameelt EIP rolli üle kohaliku erasektori arengus; juhib tähelepanu sellele, et EIP 

mikrorahastamise toetus oli eriti tulemuslik, sest kõigest 184 miljoni euro ulatuses antud 

mikrokrediidi abil säilitati mikroettevõtjates 230 500 töökohta, samal ajal kui VKEdele ja 

keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele antud peaaegu 3 miljardi suurune 

laenusumma osutus palju vähem tõhusaks, sest säilitati ainult 531 880 töökohta; juhib 

tähelepanu sellele, et mikrorahastamise investeerimisvahendite finantsvõimenduse määr 

oli samuti palju kõrgem kui börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide oma; juhib 

tähelepanu sellele, et mikrokrediit on soolise aspektiga tugevalt seotud, sest selle abil 

luuakse naistele kaks korda rohkem töökohti kui meestele; palub, et EIP eraldaks 

mikrorahastamiseks rohkem vahendeid; palub komisjonil ja liikmesriikidel tunnustada 

seda edu ELi välislaenude andmise volituste kohase mikrokrediidi eelarve 

suurendamisega; peab kahetsusväärseks, et EIP ei toetanud väljaspool AKV piirkonda 

ühtegi mikrorahastamisasutust, ja nõuab, et samasugust mikrorahastamise toetust antaks 

ka kõigis teistes arenguriikides, kui EIP tegutseb; 

7. väljendab heameelt asjaolu üle, et EIP on hakanud asetama suuremat rõhku VKEde 

toetamisele; tunneb muret, et kuna eesmärk on võimalikult palju töökohti säilitada (see 

hõlmab ka koondamise ohuta olemasolevaid töökohti), võidakse EIP raha eraldada pigem 

suurematele ettevõtjatele; palub, et EIP seaks oma rahastamistegevuses eesmärgiks mitte 

ainult töökohtade säilitamise ja nendest teatamise, vaid ka töökohtade loomise ning ILO 

standardite järgimise; 

8. palub EIP-l nõuda, et äriühingud, mis osalevad EIP kaasrahastatavates projektides, 

peaksid kinni meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõttest 

palga, töölevõtmise ja elukutse küsimustes; palub EIP-l rahastatavate projektide üle 

otsustamisel võtta arvesse seda, milliseid ettevõtja sotsiaalse vastutuse meetmeid on 

kandidaadid võtnud; 

9. rõhutab, et on vaja suurendada panga projekti rahastamises osalemise nähtavust eri 

projektide sidusrühmade jaoks, eelkõige väljaspool Euroopa Liitu, kuna on hädavajalik 

selleks, et kohalikud elanikud oleksid teadlikud oma õigusest esitada kaebusi kaebuste 

käsitlemise büroole ja Euroopa Ombudsmanile; 

10. nõuab EIP-lt selle tagamist, et kõik tema tehingutes osalevad äriühingud ja 

finantseerimisasutused avaldaksid teabe kõikide äriühinguga otseselt või kaudselt seotud 

õiguslike struktuuride tulusaavate omanike kohta (sh usaldusfondid, fondid ja 

pangakontod); 

11. tuletab meelde, et rahvusvaheline erafinantssektor ei tohiks olla EIP jaoks peamine kanal 

arenguabi suunamiseks kohalikele erafirmadele; on veendunud, et finantsvahendajate 

teostatud kontrolli tõttu kasutataks nii eel- kui ka järelhindamisetapis liiga palju 

vahendeid, ilma et see tagaks tingimata parema tulemuse, ning et see võib juhtida 

jõupingutused kõrvale püüdluselt toetada kohalikku avalikku ja erasektorit otse kohalike 

ressursside ja võimekuse kasutusele võtmise arenguloogika kohaselt; 

12. tuletab meelde vajadust toetada kohalikke VKEde projekte, mille eesmärgiks on 

jätkusuutlikud ja pikaajalised investeeringud ning mis pakuvad töökohti innovatsiooni, 

teadus- ja arendustegevuse ning energiatõhususe valdkonnas; 

13. peab kahetsusväärseks, et EIP aruandes selle ELi välise tegevuse kohta ei ole mingit 
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teavet EIP viivislaenude mahu ja arvu kohta; palub, et EIP esitaks parlamendile igal aastal 

ülevaate säästva arengu rahastamisel tekkinud maksetähtaja edasilükkamiste ja kahjumi 

kohta; palub selle teabe esitada rahastamisvahendi liikide ja piirkondade kaupa. 

14. rõhutab, et EIP vastupanuvõime algatuse raames tuleb keskenduda kvaliteetsetele 

projektidele, ning toonitab EIP tähtsat rolli ELi kavandatava välisinvesteeringute kava 

juures vastupidavamate majanduste loomisel, mis käsitlevad vaesuse algpõhjuseid; 

rõhutab nende EIP algatuste tähtust, mis on suunatud eelkõige noortele ja naistele, mis 

annavad panuse sotsiaalselt oluliste sektorite (nt vesi, tervishoid ja haridus) 

investeeringutesse või mis suurendavad toetust ettevõtlusele ja erasektorile; 

15. palub EIP-l pöörata suurt tähelepanu arenguriikidele ja eelkõige neile riikidele, mis 

kannatavad konfliktide ja äärmise vaesuse all, ning nõuab, et EIP jätkaks jätkusuutliku 

kasvu aktiivset edendamist arenguriikides; palub EIP-l teha koostööd Aafrika 

Arengupangaga, et rahastada majandusarengut edendavaid pikaajalisi investeeringuid; 

tunneb heameelt asjaolu üle, et saavutamaks arenguriikides projektidega paremaid 

tulemusi, on ELi toetus üha rohkem ühendatud EIP laenudega. 
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