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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et Euroopa Investeerimispank (EIP) on oma tegevusstrateegia kohaselt seadnud 
eesmärgiks toetada Euroopa strateegilisi eesmärke, näiteks ELi konkurentsivõime 
taastamist ning pikaajalist majanduskasvu ja töökohtade loomist, hõlbustada VKEde 
juurdepääsu rahastamisele, kaitsta keskkonda ja soodustada energiasüsteemi 
ümberkujundamist kliimamuutustega kohanemise ja nende leevendamise projektide 
rahastamisega, võidelda ELi noorema põlvkonna tööhõivekriisi vastu, toetada 
taristuprojekte ning aidata leevendada rände põhjuseid;

2. rõhutab asjaolu, et EIP laenuandmistingimused peaksid soodustama ELi äärealade 
arengut majanduskasvu ja tööhõive edendamisega; palub, et EIP tugevdaks märgatavalt 
korda, mille alusel antakse kohalikele ja piirkondlikele ametiasutustele enne projektide 
heakskiitmist tehnilist abi ja finantsoskusteavet, et parandada juurdepääsetavust ja 
tagada kõikide liikmesriikide kaasatus, eriti nende kaasatus, kelle puhul on 
heakskiidetud projektide määr olnud madalam;

3. võtab teadmiseks, et EIP märgitud kapitali kogusumma on 243 miljardit eurot; märgib, 
et kõik liikmesriigid on EIP aktsionärid ja et lisaks sissemakstud kapitalile kohustuvad 
liikmesriigid andma taotluse korral ka lisakapitali; juhib tähelepanu sellele, et neli 
suurimat aktsionäri on Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Ühendkuningriik, kellest 
igaüks on andnud 39,14 miljardit eurot ehk 16,11 % kogusummast;

4. märgib, et Euroopa Liit annab EIP-le tagatise, mis on tavapärane finantseerimisasutuste 
puhul, mille on määranud liikmesriigid, et aidata täita avaliku sektori eesmärke; juhib 
siiski tähelepanu sellele, et niisugune olukord nõuab võimalikult vastutustundlikku 
krediidipoliitikat, et rahalisi vahendeid kasutataks tõhusalt kogu liidu, selle 
liikmesriikide ja avalikes huvides; palub arengumandaadi alusel tegutseval EIP-l tagada, 
et tema keskkonna- ja sotsiaalpoliitika eesmärkidest ning ÜRO kestliku arengu 
eesmärkidest peetaks paremini kinni, sh kaasrahastatavate projektide puhul ning 
investeerimisfondidesse ja erakapitalifondidesse tehtavate maksete puhul;

5. rõhutab, et EIP 2017.–2019. aasta tegevuskava prioriteetides tuleks keskenduda aruka ja 
jätkusuutliku arengu strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide tõhusale rakendamisele;

6. juhib tähelepanu sellele, et osa EIP üldisest laenuandmistegevusest on suunatud 
liiduvälistele toimingutele; märgib, et EIP välislaenutegevus ja ELi välisinvesteeringute 
kava peavad olema omavahel tihedalt kooskõlastatud ja need peavad üksteist 
täiendama;

7. juhib tähelepanu sellele, et EIP peaks välismaal ELi äriühingute toetamisel võtma 
nõuetekohaselt arvesse ELi kaubandusstrateegiat, sealhulgas kehtivaid ja tulevasi 
vabakaubandus-, teenus- ja investeerimislepinguid; juhib tähelepanu asjaolule, et 
sellega seoses peaks EIP võtma eriliselt arvesse Euroopa VKEde rahvusvahelistumise 
nõudeid;

8. on seisukohal, et Euroopa Liidus täidetavateks EIP ülesanneteks eraldatud rahaliste 
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vahendite (90 %) ja rohkem kui 150 kolmandas riigis EIP eesmärkide rakendamiseks 
ette nähtud rahaliste vahendite (10 %) suhet tuleks analüüsida ja vajaduse korral 
kohandada;

9. märgib, et EIP on võtnud kohustuse suunata 25 % oma kogurahastusest 
kliimamuutustega seotud projektidesse ning 2020. aastaks suureneb see osakaal 
35 %-ni; juhib tähelepanu sellele, et kõnealusesse suundumusse tuleks suhtuda 
heakskiitvalt, ning märgib, et toetatavad projektid peaksid lisaks oma tõhususele 
kliimamuutuste vastu võitlemisel olema tõhusad ka rahalisest seisukohast vaadatuna;

10. on arvamusel, et EIP peaks püüdma kestliku arengu saavutamisele veel rohkem kaasa 
aidata ning et kliimameetmetes tuleks peamiselt keskenduda keskkonnasõbralikule 
transpordile ja puhta energia tootmisele, energiatarbimise vähendamisele (küttes, 
transpordis ja tootmisel), keskkonnasõbralikule tööstustootmisele, säästvale 
põllumajandusele ning veepuhastusele ja -varustusele ning üldiselt keskkonnaalasele 
ümberkujundamisele;

11. märgib, et EIP vahendeid on kasutanud äriühingud, kes on kaasatud heitkoguste 
skandaali, näiteks Volkswagen, ning et neid vahendeid võidi seetõttu kasutada 
ebaeetilise ja ebaseadusliku tegevuse rahastamiseks;

12. on seisukohal, et EIP peaks suurendama läbipaistvust nii Euroopa Parlamendi kui ka 
liikmesriikide ametiasutuste ees; on veendunud, et demokraatlikud esindajad peaksid 
õigustatult saama EIP tegevuse kohta rohkem teavet;

13. rõhutab, et käimasolevatel läbirääkimistel, mis käsitlevad Ühendkuningriigi Euroopa 
Liidust väljaastumist, tuleb selleks, et vältida mõju avaldamist EIP suutlikkusele täita 
oma eesmärke, koostada üksikasjalik kord kõikide kohustuste suhtes, mille 
Ühendkuningriik on võtnud EIP vastu;

14. tuletab meelde, et VKEd moodustavad Euroopa majanduse selgroo, ning kutsub seetõttu 
EIPd üles parandama nende laenu saamise võimalusi olemasolevate programmide, 
näiteks Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress“ tõhustamisega ning neile eraldatavate 
rahaliste vahendite suurendamisega; nõuab, et EIP rahalisi vahendeid välja maksvatele 
vahenduspankadele kehtestataks VKEde ja mikroettevõtjate puhul ennetavama poliitika 
rakendamise nõuded.
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