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 ET 

ETTEPANEKUD 

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tunnistab, et Euroopa Investeerimispank (EIP) aitas pärast majandus- ja finantskriisi kaasa 

ELi investeerimistegevuse taastamisele; rõhutab, et EIP tegevust praeguse 

taastumisperioodi ajal ja paranenud laenude kättesaadavust enamikus riikides ja sektorites 

tuleb hoolikalt suunata toodete ja projektide suunas, mis tagavad kõrge lisaväärtuse, võttes 

eriti arvesse piirkondi, kus investeerimisaktiivsuse tase on madal, ja riike, kus 

põhiinvesteeringud on nii avalikus kui ka erasektoris puudulikud; rõhutab, et EIP 

nõuandeteenuseid ja rahastamist tuleks jätkata sellistes võtmevaldkondades nagu taristu 

rahastamine, kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine, linnade areng ja 

VKEde toetamine; rõhutab, et EIP rahastamistegevuse laiendamine ei asenda 

liikmesriikide sotsiaalselt tasakaalustatud ja jätkusuutlikke struktuurireforme ja 

jätkusuutlikku eelarvepoliitikat;  

2. tunneb heameelt asjaolu üle, et EIP majandusosakonna 28. septembri 2017. aasta kirja 

kohaselt suurendavad EIP grupi 2015. ja 2016. aastal heakskiidetud investeeringud kokku 

ELi SKPd 2020. aastaks 2,3 % ja lisavad 2,25 miljonit töökohta, mis näitab EIP olulist 

makromajanduslikku mõju; julgustab EIPd veelgi süvendama oma makromajandusliku 

analüüsi suutlikkust, sealhulgas uuringuid oma tegevuse makromajandusliku mõju kohta, 

aga ka oma üldist analüütilist tööd ja valdkondlikke uuringuid ning empiiriliste 

dokumentide ja väljaannete valikut, muutudes seeläbi ka teadmistepangaks; palub EIP-l 

jätkuvalt parandada projektide hindamist, kasutades selleks põhjalikumaid, täpsemaid ja 

viimistletumaid mõjunäitajaid; 

3. rõhutab vajadust vähendada erasektori väljatõrjumise riski, keskendudes selleks 

pikaajalisele rahastamisele, mis ei oleks muidu EIP klientidele turgudel kättesaadav, või 

võttes suuremaid riske, säilitades samal ajal EIP suure krediidivõimelisuse, nimelt toetada 

selliste projektide rahastamist, mida muidu ei rahastataks, eelkõige mis puudutab 

innovaatilisi idufirmasid ja VKEsid; toetab EIP käsitust aidata erakapitali 

kasutuselevõtmist laenude ja tagatiste kaudu; juhib lisaks tähelepanu sellele, et EIP 

rahastamise lisaväärtus seisneb ka tehnilises nõustamises ja suutlikkuse suurendamises, et 

aidata kaasa projektide investeerimisvalmiduse saavutamisele ja võtta ressursse kiiresti 

kasutusele, mis on sageli kiirem kui erasektoris; 

4. tunnustab EIP viimaste aastate antitsüklilise rolli tähtsust; usub, et üheks EIP peamiseks 

prioriteediks, kui majandus saavutab uuesti kriisieelsete investeeringute taseme, peaks 

olema keskendumine sellele, et aidata kaotada investeeringute puudujääk valdkondades, 

kus turud ei toimi, näiteks tulenevalt nende pidevast lühiajalisest fookusest ja 

suutmatusest hinnata õigesti pikaajalisi välismõjusid, et edendada jätkusuutlikku 

majanduskasvu soodustavaid jätkusuutlikke investeeringuid, tehnoloogia arengut ja 

uuendustegevust; rõhutab vajadust pidada esmatähtsaks innovatsioonipõhiseid projekte, 

millel on ELi jaoks selge lisaväärtus, samuti piirkondlikku arengut, toetades selliseid 

projekte nagu maapiirkondade ja muude vähem arenenud ja raskemini ligipääsetavate 

piirkondade taaselustamine; tuletab meelde, et EIP peaks täitma programmi „Horisont 

2020“ kaudu strateegia „Euroopa 2020“ elluviimisel peamist rolli; 
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5. kutsub EIPd jätkama rahalise toetuse andmist säästvatele kohalikele energiaallikatele, et 

kaotada Euroopa suur sõltuvus välisest energiast ja tagada varustuskindlus; 

6. tuletab meelde, et rohkem kui 90 % ELi VKEdest on mikroettevõtjad, kes annavad 

peaaegu 30 % erasektori tööhõivest; juhib tähelepanu sellele, et mikroettevõtjad on 

majanduse tagasilöökide suhtes haavatavamad kui suuremad ettevõtjad ja võivad laenude 

saamisel jääda suures osas kõrvale, eriti kui nad asuvad piirkonnas, kus majandus- ja 

pangandusolukord on ebasoodne; kutsub EIPd üles kaaluma strateegiat, millega heastataks 

asjaolu, et VKEdel on raskusi projektidele toetuse saamisel; 

7. rõhutab, et EIP-l oli ja on positiivne roll avaliku sektori investeeringute puudujäägi 

vähendamisel; rõhutab, et investeerimine, vastutustundlikud ja jätkusuutlikud 

struktuurireformid ja usaldusväärne eelarvepoliitika peavad olema üldise strateegia 

lahutamatu osa; nõuab liikmesriikides toimuva EIP tegevuse ning riiklikes reformikavades 

ja riigipõhistes soovitustes ette nähtud valitsuste tegevuse, poliitika ja eesmärkide vahelist 

koordineerimist, kui selline koordineerimine on võimalik; 

8. rõhutab, et suurenev investeeringulõhe liikmesriikide vahel on tingitud ELi tasandi 

tõsistest struktuurilistest põhjustest; kutsub EIPd üles suurendama tehnilise abi andmist, et 

lahendada projektide koostamise vähese suutlikkuse probleem mõnes liikmesriigis; kutsub 

EIPd üles pakkuma üksikasjalikumat teavet iga rahastatud projekti loodud otseste ja 

kaudsete töökohtade kohta; 

9. tuletab meelde, et on hädavajalik kiiresti välja selgitada, millist mõju avaldab EIP 

praegusele eelarvele ja tegevusele Brexit, et EIP saaks jätkuvalt oma rolli täita; märgib, et 

Ühendkuningriik andis 16,11 % EIP kapitalist ehk 3,5 miljardit eurot sissemakstud 

kapitalist ja 35,7 miljardit eurot panga sissenõutavast kapitalist; rõhutab, kui oluline on 

täpsustada Ühendkuningriigi osamaksu suurus EIP eelarvesse ning Ühendkuningriigi 

tulevane majanduslik osalus EIPs; kutsub liikmesriike üles tagama, et Ühendkuningriigi 

lahkumine ei vähendaks EIP suutlikkust toetada ELi majandust; rõhutab sellega seoses 

vajadust kehtestada Ühendkuningriigis käimasolevate projektide suhtes, mida 

kaasrahastab EIP, võimalikult kiiresti õiguskindlus; on seisukohal, et kuigi 

Ühendkuningriiki tuleb enne selle ametlikku väljaastumist Euroopa Liidust kohelda 

investeeringutega seoses samamoodi kui kõiki teisi liikmesriike, on EIP-l õigus asetada 

investeerimine sõltuvusse selle tagamisest, et investeerimiskõlblikkuse kriteeriumid, 

eelkõige keskkonnastandardid, on kogu investeeringute kestuse ajal täidetud; 

10. tunneb heameelt nõukogu 10. oktoobri 2017. aasta järelduste üle kliimamuutustega seotud 

rahastamise kohta1 ja EIP kohustuse üle toetada liidu Pariisi kokkuleppest tulenevaid 

kohustusi; rõhutab keskkonnahoidlike investeeringute piisava rahastamise kättesaadavuse 

tähtsust, sealhulgas biotoorainel põhineva tööstuse jaoks2; on veendunud, et EIP 

energiapoliitika 2018. aastaks kavandatud läbivaatamise tulemuseks peaks olema 

kaugelevaatav tegevuskava, mis viiks EIP investeeringud vastavusse 1,5 °C eesmärgiga, 

mis vähendaks kliimamuutustega seotud riske ja tagajärgi märkimisväärselt selle kaudu, et 

fossiilkütuste projektide toetamine lõpetatakse järk-järgult ning esikohale seatakse 

projektid, mis suurendavad energia andmist taastuvenergia ja energiatõhususe kaudu;  

                                                 
1 http://www.consilium.europa.eu/pressreleases-pdf/2017/10/47244665508_en.pdf 
2 Näiteks hea reitinguga usaldusväärsed projektid, mis ei saa toetust biotoorainel põhinevate tööstusharude 

ühisettevõttest. 

http://www.consilium.europa.eu/pressreleases-pdf/2017/10/47244665508_en.pdf
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11. märgib, et hoolimata 25 % üldeesmärgi saavutamisest peegeldab EIP toetus 

kliimameetmetele jätkuvalt turgude eri olemusi ja seetõttu ei jõudnud see 16 liikmesriigis 

20 % tasemele; juhib tähelepanu sellele, et 2016. aastal tehti kliimameetmete 

investeeringuid peamiselt ELi tugevama majandusega riikidesse;  

12. palub, et EIP teeks väikeste turuosaliste ja kogukondlike ühistutega koostööd 

taastuvenergiaalaste väikesemahuliste projektide ühendamiseks, et need oleksid EIP 

investeeringute saamiseks abikõlblikud; 

13. palub komisjonil hinnata ja jälgida tähelepanelikult EIP-le antud suure arvu volitustega 

seotud kulusid; tuletab meelde, et praegusi finants- ja inimressursse arvestades võivad 

kaasnevad halduskulud mõjutada EIP üldist tulemuslikkust; 

14. rõhutab, et EIP-l oleks vaja välistegevust ellu viia nii, et tema tegevus keskenduks 

eelkõige ELi jaoks väga tähtsatele valdkondadele; rõhutab sellega seoses EIP välislaenude 

andmise volituste laiendamist, et hoogustada tegevust ühinemiseks valmistuvates riikides, 

lõunapoolsetes naaberriikides, Vahemere piirkonnas, Ladina-Ameerikas ja Aasias; 

rõhutab ka EIP tegevuse suurt potentsiaali majandusliku olukorra parandamisel eriti suure 

geopoliitilise tähtsusega piirkondades, eelkõige Ukrainas, kus Ida-Ukraina jätkuva sõjalise 

konflikti tõttu valitsevad suured majanduslikud raskused; 

15. nõuab rahalise abi suurendamist projektidele, mis aitaksid leevendada rändekriisiga seotud 

majanduslikke kulusid ning omaksid samal ajal positiivset mõju kodanikele, pagulastele ja 

muudele sisserändajatele liikmesriikides, kuhu saabub kõige rohkem pagulasi ja rändajaid; 

16. peab tervitatavaks EIP soovi kehtestada kõrgeimad standardid, et ennetada maksupettust, 

maksudest kõrvalehoidumist, maksustamise vältimist, agressiivset maksuplaneerimist, 

rahapesu ja terrorismi rahastamist1; usub aga, et on veel paranemisruumi; kutsub sellega 

seoses EIPd üles lõpetama koostööd selliste vahendajate, jurisdiktsioonide ja riikidega, 

kes ei järgi Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ja ELi standardeid, 

sealhulgas nendega, kes tegutsevad riikides, mis on kantud rahapesu seisukohast suure 

riskiga kolmandate riikide ELi nimekirja ning ELi tulevasse nimekirja maksuküsimustes 

koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide kohta; 

17. palub EIP-l võtta kolmandatesse riikidesse investeerimisel arvesse kohalikku olukorda; 

tuletab meelde, et kolmandatesse riikidesse investeerimine ei või põhineda ainult 

võimalikult suure kasumi saamise põhimõttel, vaid selle eesmärk peab olema saavutada 

erasektori juhitav pikaajaline jätkusuutlik majanduskasv ning vähendada vaesust 

töökohtade loomise ja tootmisressurssidele parema juurdepääsu abil;  

18. rõhutab, et EIP-l on vaja saada usaldusväärset ja täielikku teavet tema vahenditest lõplike 

toetusesaajate tegelikult kasusaavate omanike kohta, sealhulgas juhul, kui rahastamine 

põhineb börsivälistesse ettevõtetesse investeerivatel fondidel; nõuab seepärast tungivalt, et 

EIP tugevdaks finantsvahendajate kasutamisel oma hoolsuskohustuse menetlust ja 

läbipaistvust; 

                                                 
1 http://www.eib.org/about/compliance/tax-good-governance/index.htm and 

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-group-anti-money-laundering-policy-and-combating-finance-

of-terrorism-framework.htm 

http://www.eib.org/about/compliance/tax-good-governance/index.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-group-anti-money-laundering-policy-and-combating-finance-of-terrorism-framework.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-group-anti-money-laundering-policy-and-combating-finance-of-terrorism-framework.htm
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19. märgib, et komisjon on varasemalt blokeerinud teatavad rahvusvaheliste finantsasutuste 

esitatud projektid1, sest need projektid hõlmasid põhjendamatult keerulist 

maksukorraldust, milles kasutati kolmandate riikide kahjulikke või olematuid 

maksusüsteeme; kutsub komisjoni ja EIPd üles lisama oma aastaaruandesse teavet 

projektide kohta, mille puhul vahendid on üle kantud offshore jurisdiktsioonidesse; 

rõhutab, et rahvusvahelised finantsasutused peavad välistama ohu, et ELi vahendid 

aitavad otseselt või kaudselt kaasa maksustamise vältimisele ja maksupettustele; 

20. kordab oma üleskutset komisjonile muuta Euroopa õigusakte, sealhulgas neid, mis 

käsitlevad EIP põhikirja, Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) määrust, 

nelja ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) määrust ja viit Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondi (Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond, 

Ühtekuuluvusfond, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond, Euroopa Merendus- ja 

Kalandusfond), et keelata ELi rahaliste vahendite andmine lõplikele abisaajatele või 

finantsvahendajatele, kelle puhul on tõestatud osalemine maksudest kõrvalehoidumises 

või maksupettuses; 

21. märgib, et peainspektsiooni pettuste uurimise osakonnale 2016. aastal teatatud 120 

juhtumist teatati 53 % EIP grupi töötajate poolt; väljendab heameelt asjaolu üle, et EIP 

veebisaidil asuv pettustest teatamise mehhanism on nüüd kättesaadav 30 keeles2; on 

seisukohal, et EIP peaks hoolega jälgima rikkumisest teatajate kaitsmiseks ELi tasandil 

tehtavat tööd ja sellega seoses veelgi parandama talle teatamise võimalusi; 

22. võtab teadmiseks EFSI rahastatud projektidest saadud mitmekesised kogemused; toetab ja 

ergutab heade tavade jätkuvat vahetamist EIP ja liikmesriikide vahel, et tagada ELi 

kodanike igapäevaelu muutva Junckeri kava majanduslik tõhusus ja piisav 

finantsvõimendus; 

23. tunnistab, et rahastamisele juurdepääs on endiselt suurim kultuuri- ja loomesektori kasvu 

takistav tegur; rõhutab tungivat vajadust rahastamisalgatuste järele, mis seda sektorit 

tugevdaksid; rõhutab EIP ja EFSI potentsiaali loomesektori toetamisel, peamiselt VKEde 

rahastamise kaudu; kutsub EIPd üles tegelema EFSI rahastamise puudumisega kultuuri- ja 

loomesektorile, uurides võimalikku koostoimet programmiga „Loov Euroopa“; 

24. tuletab meelde, et riski ülekandmisel põhinevad instrumendid ei saa olla riskivabad, kui 

nende eesmärk on aidata kaasa ELi majanduse arengule ning majanduslikule, sotsiaalsele 

ja territoriaalsele koostööle; rõhutab, et EIP ja tema aktsionärid peavad olema sellest täiel 

määral teadlikud; julgustab EIPd hindama võimalust pakkuda EIP võlakirjade otsest 

ostmist; 

25. avaldab heameelt EIP grupi 2017. aastal avaldatud soolise võrdõiguslikkuse ja naiste 

majandusliku mõjuvõimu suurendamise strateegia üle; soovitab EIP grupil võtta soolise 

võrdõiguslikkuse süvalaiendamist arvesse oma finantstehingutes; nõuab soolise 

võrdõiguslikkuse tegevuskava kiiret rakendamist, kaugeleulatuvate eesmärkide seadmist 

ja nendele konkreetsete näitajate lisamist; 

                                                 
1 Euroopa Investeerimispank, Euroopa Investeerimisfond ja ülemaailmne energiatõhususe ja taastuvenergia fond. 
2 http://www.eib.org/attachments/general/reports/ig_fraud_investigations_activity_report_2016_en.pdf 

http://www.eib.org/attachments/general/reports/ig_fraud_investigations_activity_report_2016_en.pdf
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26. usub, et EIP grupi teavitustegevust tuleks koostöös tema asjakohaste riiklike partneritega 

parandada, et suurendada VKEde teadlikkust oma võimalusest saada rahastamist ning 

teavitada kodanikke ELi rahastatavatest kohalikest ja konkreetsetest projektidest paremini; 

27. märgib, et EIP esitab oma tegevuse kohta parlamendile aastas kolm aruannet ning EIP 

president ja töötajad osalevad parlamendi ja selle komisjonide taotlusel korrapäraselt 

kuulamistel; tuletab meelde oma nõudmist, et EIP peaks parlamendile siiski rohkem aru 

andma ja läbipaistvam olema; kordab sellega seoses oma üleskutset allkirjastada 

institutsioonidevaheline kokkulepe EIP ja Euroopa Parlamendi vahelise teabevahetuse 

kohta, kaasa arvatud see, et parlamendiliikmed saaksid esitada EIP presidendile kirjalikult 

vastatavaid küsimusi; 

28. nõuab, et eranditeta riigipõhine aruandlus saaks EIP ettevõtja sotsiaalse vastutuse 

strateegia oluliseks osaks;  

29. soovitab, et uus Euroopa Prokuratuur uuriks võimalust käsitleda oma ülesannete raames 

ka EIP tegevust asjaomastes ELi liikmesriikides; 

30. nõuab tungivalt, et EIP grupp kinnitaks võimalikult kiiresti oma läbivaadatud 

rikkumistest teatamise poliitika ja tugevdaks oma kaebuste esitamise mehhanismi 

sõltumatust, õiguspärasust, juurdepääsetavust, prognoositavust ja läbipaistvust, 

sealhulgas direktorite kaasamise ja kaebuse esitajate kaitse parandamise kaudu; on 

veendunud, et sellised meetmed on selgelt panga, sidusrühmade ja ELi institutsioonide 

huvides. 
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