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 ET 

ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil 

lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab ja peab kiiduväärseks, et Euroopa Investeerimispank (EIP) peab laenude 

andmisel väga tähtsaks ELi-väliseid toiminguid; rõhutab, et kui EIP annab väljaspool 

ELi uusi laene, peaksid need ka edaspidi õiglaselt jagunema sotsiaalse ja majandusliku 

taristu toetamise ning kohaliku era- ja avaliku sektori arengu toetamise vahel; tuletab 

meelde, et liiduvälised toimingud moodustavad EIP üldisest laenuandmistegevusest 

10 %; rõhutab, et seetõttu peab EIP liiduväliseid toiminguid puudutavas aastaaruandes 

kirjeldama, kuidas ta on järginud poliitika sidususe põhimõtet, millel liidu välispoliitika 

põhineb, ÜRO kestliku arengu tegevuskava 2030 ja Pariisi kliimakokkulepet;  

2. peab kiiduväärseks EIP aruandeid, mille otstarve on suurendada läbipaistvust, kuid 

nõuab, et EIP tegevust puudutav teave (eriti töövõtjate ja alltöövõtjatega seotud 

süsteemi kohta) ning EIP rahastatud projektide finantsteave oleks laialdasemalt 

kättesaadav; kutsub EIPd üles kodanikuühiskonda ja sidusrühmi rohkem kaasama; 

3. tuletab meelde, et EIP tegevus peab olema kooskõlas liidu sise- ja välispoliitikaga; 

rõhutab, et EIPst laenu saamise tingimused peaksid soodustama majanduskasvu ja 

tööhõivet ning aitama sellega saavutada nende poliitikavaldkondade eesmärke, eelkõige 

liidu äärealade arengut; palub, et EIP parandaks märgatavalt korda, mille alusel antakse 

kohalikele ja piirkondlikele ametiasutustele enne projektide heakskiitmist tehnilist abi ja 

finantsoskusteavet, et abi ja teave oleksid paremini kättesaadavad ja kaasatud oleksid 

kõik liikmesriigid, eriti need, kelle puhul on heakskiidetud projektide osakaal olnud 

madalam; 

4. palub, et EIP pööraks väljaspool ELi laenu andmisel endiselt eritähelepanu erasektori 

arendamisele, mis on vaesuse vähendamiseks väga tähtis, ning mõjutaks 

väikerahastamisasutustele antavaid finants- ja krediidiliine; palub EIP-l sellega seoses 

ühtlasi parandada VKEde laenusaamisvõimalusi ning kehtestada EIP laene 

vahendavatele pankadele nõue rakendada VKEde ja mikroettevõtjate puhul ennetavamat 

poliitikat; märgib, et pooled laenud, mille EIP välislaenude andmise mandaadi kaudu 

annab, on mõeldud kohalikele finantsvahendajatele, et edendada mikrokrediidi andmist, 

ja palub EIP-l esitada finantsvahendajate kaudu antud laenude kohta terviklikum ja 

süsteemsem teave; nõuab, et EIP välislaenude andmise mandaati laiendataks, et EIP 

saaks rände algpõhjuste kõrvaldamisse strateegilise panuse anda; 

5. kutsub EIPd üles finantsvahendeid võimendama ning tegema selleks koostööd teiste 

finantseerimisasutustega, ühendama omaenda laenud kolmandate isikute eraldatava 

toetustega ning oma rahastamisallikaid, tehnilist nõustamist ja abi veel rohkem 

parandama ning aitama tõmmata ligi rohkem raha; palub EIP-l paremini tagada, et 

tegutsetaks liidu keskkonna- ja sotsiaalpoliitika eesmärkide nimel, sh kaasrahastatavate 

projektide puhul ning investeerimisfondidesse ja börsivälistesse ettevõtjatesse 

investeerivatesse fondidesse tehtavate maksete puhul; 

6. palub EIP-l viia oma tegevus kooskõlla ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverentsi kõige 

viimaste soovitustega ja toetada arengumaade enda uue tööstuspoliitikat tugevdamist 

sellega, et ta aitab luua investeerimispoliitikavahendeid ja pöörab tähelepanu eri 
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sektoritele ja mehhanismidele ning eri tüüpi majandustegevusele, et investeeringutega 

saaks tööstuslikku suutlikkust suurendada võimalikult palju; 

7. väljendab heameelt selle üle, et EIP on käivitanud majandusliku vastupanuvõime 

algatuse, mille eesmärk on aidata Lääne-Balkani ja ELi lõunanaabruse riikidel toime 

tulla ebaseaduslikust rändest ja sundrändest tingitud probleemidega; nõuab, et sellele 

algatusele eraldataks rohkem raha ja EIP sekkuks nendes piirkondades rohkem, et 

toetada humanitaartegevust, töökohtade loomist, majanduskasvu ja taristu parandamist; 

tunneb sellega seoses heameelt selle üle, et kiideti heaks esimesed Euroopa 

välisinvesteeringute kava Aafrika projektid, ja loodab, et EIP roll nendes projektides on 

suurem; 

8. kutsub EIPd üles tegema iganaabruse riikide keskkonnasäästlikkusse suuri 

investeeringuid; 

9. peab kiiduväärseks EIP kava luua jätkusuutlikkusvõlakiri, ja innustab EIPd võtma 

jätkusuutlikus rahastamises nii Euroopas kui ka väljaspool seda juhtrolli; kutsub EIPd 

üles pidama esmatähtsaks, et ta toetaks laenu andmisega ÜRO 2030. aasta kestliku 

arengu eesmärkide saavutamist, andes võimaluse teha sotsiaalsetesse, 

keskkonnahoidlikesse ja kestlikesse projektidesse veel suuremaid investeeringuid; 

10. on arvamusel, et EIP peaks püüdma kestliku arengu saavutamisele (kooskõlas kestliku 

arengu eesmärkidega) veel rohkem kaasa aidata, ja kliimastrateegiaga seotud laene 

peaks EIP andma peamiselt keskkonnahoidliku transpordi ja energia sektorile, sest seal 

on väga palju uuendusvõimalusi; kutsub EIPd üles loobuma järk-järgult toetamast 

fossiilkütuseid ja projekte, mille tagajärjel hävitatakse metsasid ja bioloogiline 

mitmekesisus väheneb, ning pöörama suuremat tähelepanu sellele, kuidas EIP 

toimingud mõjutavad inimõigusi ja tööõigusi; 

11. palub EIP-l tagada, et EIP kaasrahastatavates projektides osalevatelt ettevõtjatelt 

nõutaks võrdse tasustamise ja töötasude läbipaistvuse põhimõtte ning meeste ja naiste 

võrdse kohtlemise põhimõtte järgimist, nagu see on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivis 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete 

võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse 

küsimustes1; nõuab ühtlasi, et kui EIP teeb projektide rahastamise kohta otsust, võtaks 

ta arvesse kandidaatettevõtjate tegevust ettevõtete sotsiaalse vastutuse valdkonnas; 

12. tuletab EIP-le meelde, et tema tegevus peab olema kooskõlas välislaenude andmise 

mandaadi kohase arengumandaadiga, tagamaks et arengumaades tehtavate 

investeeringute tulemusel laekuks kohalikele maksuasutustele õiglane tulu;  

13. palub, et kuna teatavate liikmesriikide avalikus ja erasektoris ei suudeta piisavalt 

projekte koostada ja riikide laenuvõtmisvõimalused on väiksemad ning ELis valitsevat 

investeeringupuudujääki tuleb vähendada, siis EIP kaaluks, kas ühekordseid makseid, 

mida liikmesriigid (kas liikmesriigid ise või valitsemissektorisse klassifitseeritavate või 

liikmesriigi nimel tegutsevad riiklikud tugipangad) teevad EIP rahastatavatesse 

projektidesse, saaks pidada ühekordseteks meetmeteks nõukogu 7. juuli 1997. aasta 

määruse (EÜ) nr 1466/97 (eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika 

                                                 
1 ELT L 204, 26.7.2006, lk 23. 
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järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta)1 artiklite 3 ja 5 tähenduses.  

                                                 
1 EÜT L 209, 2.8.1997, lk 1. 
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