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 ET 

ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

 

1. tuletab meelde, et 10 % Euroopa Investeerimispanga (EIP) laenudest on pühendatud 

tehingutele väljaspool liitu, ning tervitab asjaolu, et EIP poolt väljaspool ELi projektide 

elluviijatele pakutav kogusumma on alates 2015. aastast kasvanud; rõhutab seepärast, et 

on oluline, et EIP esitab aastaaruande oma tegevuse kohta väljaspool liitu, pidades 

silmas liidu välistegevust suunavate üldpõhimõtete järgimist, ning et EIP täidab 

asjakohast rolli seoses ELi uue pühendumusega poliitikavaldkondade arengusidususele 

ja kooskõlas ELi muude poliitikavaldkondade, ÜRO 2030. aasta tegevuskava ja Pariisi 

kliimakokkuleppega, toetades haridust ja inimväärsete töökohtade loomist, tagades 

inimõiguste, töö- ja keskkonnaõiguste täieliku austamise ning soolise võrdõiguslikkuse 

edendamine; rõhutab, et EIP peaks nõuetekohaselt arvesse võtma ELi 

kaubandusstrateegiat, sealhulgas olemasolevaid ja tulevasi kaubanduslepinguid, et 

toetada ELi ettevõtjaid välismaal; 

2. kutsub EIPd üles töötama koostöös Euroopa välisteenistuse ning komisjoni 

rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadiga välja metoodikat, et mõõta oma 

väljaspool ELi toimuva laenutegevuse mõju ELi arengukoostööle üldiselt, eelkõige 

seoses 2030. aasta tegevuskavaga ja mõjuga inimõigustele; 

3. märgib, et oma rahastamisvahendite kaudu võib EIP olla ELi uue majandusdiplomaatia 

jaoks oluline võimendav tegur; rõhutab, et sellega seoses peab EIP oma tegevuses 

võtma arvesse majandusdiplomaatilisi kaalutlusi; 

4. toetab EIP ja liikmesriikide arenguasutuste partnerluste ning EIP ja muude 

mitmepoolsete arengupankade poolt ühiselt elluviidavate projektide tugevdamist, 

eelkõige juhul, kui nende projektide eesmärk on aidata täita ÜRO 2030. aasta kestliku 

arengu eesmärke; 

5. rõhutab, et juurdepääs rahastamisele ja rahvusvahelistumine on olulised takistused, 

millega VKEd silmitsi seisavad; rõhutab, et VKEd on Euroopa majanduse selgroog; 

usub, et hoolimata sellest, et EIP on valinud õige suuna, peab ta tegema rohkem, et 

tagada VKEdele lihtsam ja tõhusam juurdepääs rahastamisele, et nad saaksid 

integreeruda üleilmsetesse väärtusahelatesse; on seisukohal, et EIP peab toetama ELi 

ettevõtjaid, kes soovivad tegeleda ettevõtlusega välisriikides, sealhulgas kaubanduse 

rahastamisvahendi kaudu; 

6. märgib, et viimastel aastatel on nappinud tegevustoetusi Aasia riikidesse suunatud 

välismaistele otseinvesteeringutele; rõhutab, et ELi investorid ja eelkõige VKEd 

peaksid olema Hiina, India ja Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) turgudel 

rohkem esindatud ja saama seal kasutada võrdseid tingimusi; palub, et EIP võimaldaks 

ELi ettevõtetele otserahastamist välisinvesteeringute toetuseks, sealhulgas välislaenude 

andmise volituse abil; 

7. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa naabruspoliitika riikidel ja AKV riikidel peaks 



 

PE615.456v02-00 4/7 AD\1146218ET.docx 

ET 

olema eelisjuurdepääs EIP investeeringute; peab seetõttu kahetsusväärseks asjaolu, et 

Aafrika on piirkond, mis sai 2016. aastal kõige väiksema rahastamispaketi; nõuab, et 

see suundumus lähiaastatel ümber pöörataks; 

8. juhib tähelepanu investeerimisrahastu tulemuslikkusele, mis käivitati 2003. aastal 

Cotonou lepingu alusel, ning nõuab sellise vahendi säilitamist pärast seda, kui 2020. 

aastal räägitakse uuesti läbi lepingute üle, mis on ELi jaoks tema AKV partnerite suhtes 

siduvad; 

9. väljendab heameelt seoses EIP etendatava rolliga kohaliku erasektori arengus ja seoses 

toetusega mikrofinantseerimisasutustele ning tunnistab, et EIP tegevus loob uusi 

majanduslikke ja kaubanduslikke võimalusi; rõhutab vajadust EIP tegevuse 

nõuetekohase ja tõhusa kohandamise järele praeguste rahvusvaheliste ülesannetega; 

nõuab EIP välislaenude andmise volituse laiendamist, et EIP saaks suurendada oma rolli 

säästva arengu saavutamisel, leida strateegilise lahenduse rände algpõhjustega 

tegelemiseks ning osaleda aktiivsemalt uues erasektori strateegias; kutsub sellega seoses 

EIPd üles suurendama oma osalust taristu-, transpordi- ja digiteerimisprojektides, mida 

on vaja kohalike ja piirkondlike kaubateede edendamiseks, ning edendama VKEde 

rahvusvahelistumist, aidates sellega aktiivselt kaasa WTO kaubanduse lihtsustamise 

lepingu rakendamisele; kordab, et EIP peab viima oma tegevuse kooskõlla ÜRO 

kestliku arengu eesmärkidega;  

10. märgib, et 2016. aastal kiitis EIP heaks uued mikrofinantseerimise rahastud: ühe Kariibi 

mere piirkonna, üks Vaikse ookeani piirkonna ja kaks Aafrika jaoks, kogusummas 110 

miljonit eurot, ning ühe lõunanaabruse jaoks summas 75 miljonit eurot; tuletab meelde, 

et EIP mikrofinantseerimise rahastud ja tehniline abi on toonud 300 miljonit eurot 

rohkem kui 1,5 miljonile abisaajale; palub EIP-l lisada oma järgmisse aruandesse nende 

vahendite võimendava mõju koos välistegevuse rahastamisvahendite kaudu eraldatud 

vahenditega; 

11. märgib, et 2016. aastal suunati pool kõigist välislaenude andmise mandaadiga hõlmatud 

EIP laenudest kohalikele finantsvahendajatele eesmärgiga suurendada mikrokrediiti; 

kutsub EIPd üles hindama finantsvahendajate edasilaenamist soolisest aspektist, võttes 

arvesse, et mikrokrediit on suunatud peamiselt naisettevõtjatele; 

12. on seisukohal, et EIP peab suurendama oma suutlikkust võtta riske ja pakkuda tagatisi, 

eelkõige erasektori arendamise ja tugevdamise projektide ning majandusliku 

vastupanuvõime algatuse raamesse kuuluvate projektide puhul; 

13. kutsub EIPd üles parandama juurdepääsu lepingute ja allhangete süsteemi puudutavale 

teabele ning EIP rahastatud projektide finantsandmetele, samuti nende vastavusele 

kestliku arengu eesmärkidele; palub EIP-l konkreetselt esitada oma finantsvahendajate 

poolse edasilaenamise kohta paremat ja süsteemsemat teavet, eelkõige Euroopa 

Parlamendile, et suurendada nii parlamentaarse kontrolli tõhusust kui ka läbipaistvust; 

rõhutab, kui tähtis on kaasav otsustamisprotsess, kus osalevad asjaomased sidusrühmad 

ja kodanikuühiskonna organisatsioonid; 

14. kutsub EIPd üles edendama projektide rahastamist kooskõlas oma kliimastrateegia ja 

Pariisi kokkuleppega, kaotades järk-järgult toetuse fossiilkütustele, et saada ELi 

peamiseks vahendiks ühises võitluses kliimamuutuste vastu, ning toetama kestlikku 
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arengut ning konkurentsivõimelisema, turvalisema ja jätkusuutlikuma energiasüsteemi 

saavutamist kooskõlas 2030. aasta energiastrateegiaga; kutsub sel eesmärgil EIPd 

hoiduma selliste projektide rahastamisest, mis hõlmavad väga saastavaid ja iganenud 

tehnoloogiaid, eriti kui soodustatakse investeerimist energiasektorisse; kutsub EIPd üles 

suurendama laenuandmist avaliku taristu projektidele, mille eesmärk on leevendada 

kliimamuutuste tagajärgi (nt üleujutused), ning väiksemahulistele 

taastuvenergiaprojektidele. 
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