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ETTEPANEKUD 

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. võtab teadmiseks EIP 2014. aasta aruande ning tunneb heameelt selle üle, et EIP grupi 

laenutegevus suurenes 6,92 % võrra 80,3 miljardi euroni majanduskeskkonnas, mida 

iseloomustab piiratud ja ebakindel majanduskasv ning mõnel juhul majanduslangus; 

tunneb sügavat muret endiselt kõrge ja mõnes liikmesriigis kasvava tööpuuduse, 

ebavõrdsuse ja vaesuse taseme pärast, samuti investeeringute vähesuse pärast Euroopas; 

juhib tähelepanu finantsturgude ebakindlusele; toonitab, et sellises majandus- ja 

sotsiaalses olukorras jäävad paljud liikmesriigid oma majanduse ja strateegia „Euroopa 

2020” eesmärkidest kaugele maha; 

2. võtab teadmiseks EIP kapitali 10 miljardi eurose suurendamise 2012. aastal ja kutsub 

liikmesriike üles veel kord kaaluma kõnealuse ELi institutsiooni kapitali suurendamist; 

3. peab kahetsusväärseks asjaolu, et ELi üldised investeeringud vähenesid 2013. aastal 13 % 

võrreldes kriisieelse perioodiga ning mõnes riigis vähenesid investeeringud 25 % või 

koguni 60 %, mis tähendab investeeringute ohtlikku tasakaalustamatust ELis; on 

arvamusel, et EIP-le on endiselt suureks väljakutseks majanduskasvu soodustavate ja 

töökohti loovate investeeringute tegemine, sealhulgas ELi ja liikmesriikide rahaliste 

vahendite tõhusam jagamine eesseisvatel aastatel; on veendunud, et EIP-l on oluline roll 

jätkusuutlikku, ühtlasemat ja kaasavat majanduskasvu soodustavate investeeringute 

toetamisel ELi selles suunas tehtavate pingutuste osana; 

4. nõuab EIP investeerimistegevuse suurendamist nii, et pööratakse sisuliselt ja hoolikalt 

erilist tähelepanu strateegilisele taristule, teadusuuringutele, innovatsioonile, VKEdele, 

teadus- ja arendustegevusele ning uuenduslikele idufirmadele, et vastata reaalmajanduse 

vajadustele ja käsitleda investeeringute märkimisväärset puudujääki, millega Euroopa 

majandus silmitsi seisab; nõuab EIP tegevuse parandamist kooskõlas protokolliga (nr 28) 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta; rõhutab seda, kui oluline on 

luua uusi investeerimisvahendeid, millega suurendatakse EIP riskivõtmisvõimet ning 

edendatakse tõhusat ja tulemuslikku investeerimist, eelistatult ilma erainvesteeringuid 

välja tõrjumata; tunneb heameelt selle üle, et allkirjastatud lepingute arv on suurim pärast 

2009. aastat, kuid rõhutab, et seda arvu on võimalik veelgi suurendada; märgib, et eriti 

VKEdel on tungivalt vaja saada rahastamisele juurdepääs; 

5. palub EIP-l vaadata läbi oma strateegilise kavandamise programm kooskõlas volitustega; 

nõuab tungivalt, et EIP rahastaks suurima majandusliku ja sotsiaalse mõjuga 

investeerimisprojekte; 

6. rõhutab, et selleks, et EIP suudaks toetada majandusega seoses seatud eesmärke, on 

esmatähtis EIP enda finantsolukorra ja toetatavate projektide usaldusväärsus; rõhutab 

seetõttu, et panga laenutegevus peab olema kõrge kvaliteediga; 

7. rõhutab, et EIP rahastamistegevuse laiendamine ei asenda eelarvete konsolideerimist ja 

struktuurireforme liikmesriikides; 
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8. rõhutab, et üldise strateegia hulka peavad kuuluma investeerimine, struktuurireformid ja 

usaldusväärne eelarvepoliitika; 

9. on seisukohal, et EIP ei peaks olema mitte ainult finantseerimisasutus, vaid ka teadmiste 

ja heade tavade pank; 

10. soovitab EIP-l suurendada valdkondliku analüüsi suutlikkust; 

11. kutsub EIPd ja muid ELi investeerimisorganeid tugevdama koostööd, et vältida 

investeeringute kattuvusega seotud riske; 

12. tuletab meelde, et Euroopa Parlament toetas Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi 

(EFSI) loomist; rõhutab, et EFSI peab tegutsema tulemuslikult, läbipaistvalt ja õiglaselt 

kooskõlas oma volituste ja määrusega; palub EIP-l EFSI rakendada ja edasi arendada, 

tehes tihedat koostööd kaasseadusandjatega, mis eeldab ka Euroopa Parlamendi ja EIP 

vahelise eelseisva lepingu õigeaegset ja kohustuslikku sõlmimist; 

13. tunneb heameelt EIP nõustamisteenuste parandamise üle, millega aidatakse ELi rahalisi 

vahendeid tõhusamalt kasutada ning projekte tulemuslikumalt ette valmistada ja ellu viia; 

14. rõhutab, et EIP peaks kaaluma laenamise põhikriteeriumina projektide elujõulisust; palub 

EIP-l keskenduda reaalmajandusse investeerimisele, et stimuleerida ELis töökohtade 

loomist ja majanduskasvu; 

15. palub EIP-l võtta vastu tõhus, ajakohastatud ja vastutustundlik maksustamispoliitika, mille 

üle teostaks järelevalvet maksudega tegelev üksus ja mille üksikasjad esitataks EIP iga-

aastases maksuraportis; nõuab, et EIP osaleks selles poliitikas aktiivselt, kasutades 

tegevuse ümberpaigutamise klauslit ja avaldades süstemaatiliselt andmed EIP toetust 

saanud rahaliste vahendite asukoha kohta; palub EIP-l hoiduda selliste abisaajate või 

finantsvahendajate rahastamisest ja koostööst finantspartneritega, kellega on varem olnud 

probleeme, ning jõustada ennetusmeetmeid ja teostada regulaarseid maksuhinnanguid 

maksuküsimustes selliste koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide suhtes, kelle komisjon 

on ametlikult kuulutanud maksuparadiisideks, maksupettuse ja maksudest 

kõrvalehoidumise ning ebaseadusliku ja agressiivse maksustamise vältimise suhtes; 

kutsub EIPd üles tegelema tõhusamalt EIP projektidesse korruptsiooni ja organiseeritud 

kuritegevuse imbumise riskidega; palub EIP-l nõuda tagasi laenud, mida ei kasutatud 

eeskirjade kohaselt, ja nõuab loetelu EIP pooleliolevate tehingute kohta, eriti seoses 

riikidega, mis kuuluvad komisjoni koostatud 30 tähtsaima maksuparadiisi loetelusse; 

16. palub EIP-l hinnata avaliku ja erasektori partnerlusi selle osas, millise panuse nad annavad 

majanduskasvu, töökohtade loomisse, tootlikkusse ja milline on nende lisandväärtus 

asjaomase riigi majanduse ja ühiskonna seisukohast, samuti nende mõju riigieelarvele, 

kulutõhusal ja tulemuslikul viisil, pidades eriti silmas praeguseid väljavaateid, kus 

pikaajalised intressimäärad on madalad; palub EIP-l tugevdada oskusteabebaasi valitsuste, 

piirkondade ja kohalike omavalitsuste avaliku ja erasektori partnerlustes osalemiseks; 

17. rõhutab sellega seoses, et liikmesriigid, kus avaliku ja erasektori partnerlused on vähem 

arenenud, võiksid kaaluda suuniseid, millega ergutada seda tüüpi lepingute tõhusamat 

kasutamist; 
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18. märgib, et EIP võlakirjad on ainus näide liidu võlakirjade emiteerimisest; 

19. tunneb heameelt EIP poliitika üle, millega suurendatakse VKEde rahastamist ja noorte 

jaoks investeerimist, kuid tunneb praegu muret selle pärast, et reaalmajanduse ja tööhõive 

jaoks jäävad tulemused piiratuks; tunneb heameelt Euroopa Investeerimisfondi (EIF) 

kapitali suurendamise üle 3 miljardilt eurolt 4,5 miljardile eurole ja palub EIFil esitada 

analüütiline aruanne oma tulemuste kohta, mis tuginevad sellele olulisele suurendamisele; 

palub sarnaselt EIP-l esitada aruanne selle kohta, kuidas on EIP grupi suuremast 

riskivõtmise volitusest saanud kasu uuenduslikud ja kõrge riskiga VKEd; 

20. tunneb heameelt asjaolu üle, et 2014. aastal oli EIP roheliste võlakirjade (Green Bonds) 

turul 4,3 miljardi euroga suurim emitent, kelle osakaalu suurendati märkimisväärselt, kui 

emiteerimine tõusis 28 miljardi euroni, ja palub EIP-l jätkata keskkonnasõbraliku 

taastuvenergiaga seotud poliitika jõustamist; tunneb heameelt ka selle üle, et EIP 

korraldab kliimahindamise ja taotleb selle avaldamist, ning palub EIP-l järgida komisjoni 

soovitusi ja jäätmete raamdirektiivi ning seada prioriteediks investeerimine projektidesse, 

mis asuvad jäätmehierarhia tipus, ja jäätmete mis tahes muud tüüpi energiakasutusse; 

21. rõhutab regionaalarengu tähtsust ning palub EIP-l edendada dialoogi ja koostööd 

piirkondlike ja kohalike ametiasutuste, pankade ja ametitega; on seisukohal, et selles 

raamistikus tuleks toetada ka piiriülest koostööd; 

22. palub EIP-l pöörata tähelepanu konfliktide ja äärmise vaesuse käes kannatavatele 

kolmandatele riikidele ja ELi välistele piirkondadele, võttes peaeesmärgiks 

arenguerinevuste vähendamise ELi ja nende piirkondade vahel, keskendudes eriti 

Vahemere lõunapiirkonnas ja Ida-Euroopas asuvatele naaberriikidele; nõuab abisaavate 

riikide õigusaktide täielikku järgimist; palub EIP-l veelgi suurendada ELi välise tegevuse 

tulemuste mõõtmise raamistiku tõhusust; palub Euroopa Kontrollikojal koostada 

eriaruande EIP välislaenutegevuse tulemuslikkuse ja ELi poliitikaga kokkusobivuse 

kohta; tunneb heameelt asjaolu üle, et saavutamaks ELi partnerriikides projektidega 

paremaid tulemusi, on ELi toetus üha rohkem ühendatud EIP laenudega; 

23. palub EIP-l suurendada veelgi läbipaistvust ja teabe kättesaadavust nii asutusesiseselt, 

Euroopa Parlamendi ja teiste institutsioonide kui ka üldsuse jaoks, eriti seoses hangete ja 

allhangete süsteemi, sisejuurdluste tulemuste ning tegevuste ja programmide valiku, 

järelevalve ja hindamisega, võttes iga rahastatud projekti puhul aluseks selged ja 

mõõdetavad näitajad, mõju eelhindamise metoodika ja tulemused ning järelaruandluse, 

tingimusel, et tegemist ei ole tundliku äriteabega; nõuab tungivalt, et EIP suurendaks oma 

kaebuste käsitlemise büroo sõltumatust ja tulemuslikkust, võtaks lisameetmeid bürokraatia 

vähendamiseks, suurendaks makromajandusliku analüüsi alast suutlikkust ning võtaks 

meetmeid naiste ja meeste võrdse esindatuse saavutamiseks oma juhtivatel ametikohtadel; 

peab kahetsusväärseks, et EIP halduskomitees, juhatajate nõukogus ja direktorite 

nõukogus puudub mitmekesisus, eriti soolise võrdõiguslikkuse seisukohast; 

24. palub EIP-l suurendada aruandlust parlamendile ja teistele sidusrühmadele seoses oma 

otsuste, edusammude ning laenutegevuse mõjuga ELis ja väljaspool, kasutades selleks 

regulaarse ülesehitusega dialoogi, millega suurendatakse parlamentaarset kontrolli, muu 

hulgas koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide suhtes kohaldatava poliitika rakendamise 

üle, ning järgida täielikult EFSI määrust, eriti mis puudutab institutsioonidevahelist 

koostööd Euroopa Parlamendiga; palub EIP-l kohaldada oma tavapärasele tegevusele 
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samu aruandlust ja aruandekohuslust käsitlevaid sätteid, nagu on sätestatud EFSI 

määruses; palub sellega seoses EIP-l nõustuda Euroopa Parlamendiga kokkuleppe 

sõlmimisega, et võimaldada EIP presidendile otse küsimusi esitada, nagu see juba toimib 

EKP presidendi puhul, ning parandada tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja 

ametikohtadega seotud valikumenetlust. 
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