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SELETUSKIRI

1. Menetluse taust ja kommentaarid

Euroopa Investeerimispank (EIP), mille osanikeks on liikmesriigid, on üheks olulisimaks ELi 
rahastamisvahendiks. Väljapoole ELi antavad laenud (9 miljardit eurot) moodustasid üle 12% 
kogu 2010. aasta laenudest.

Euroopa Parlament ja nõukogu otsustavad pärast 13. juuli 2009. aasta otsust 633/2009/EÜ, 
mis järgnes Euroopa Parlamendi õigusliku aluse vaidlustamisele, ühiselt EIP välislaenude 
andmise volituse üle, sealhulgas ELi eelarvetagatise üle, mis katab EIP Euroopa Liidu väliste 
laenude ja laenutagatisega tehtavate tehingute riskid1.

Komisjon esitas 21. aprillil 2010 Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse kohta, millega Euroopa Investeerimispangale antakse Euroopa 
Liidu välistele projektidele antavatest laenudest ja tagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks 
ELi tagatis2. Otsuse ettepanek lähtub otsuses 633/2009/EÜ ette nähtud vahekokkuvõttest EIP 
välislaenude andmise volituse kohta. Kokkuvõte esitati komisjoni teatises3 ja see põhines 
ekspertidest koosneva juhtkomitee kontrollitud ja juhitud välishindamisel, väliskonsultandi 
hinnangul4 ja EIP hindamisosakonna erihinnangutel.

Parlamendikomisjoni tasemel esitati esimesel lugemisel mitu muudatusettepanekut, 
sealhulgas kompromisse, mis saavutati viielt parlamendikomisjonilt laekunud hulga 
mitteametlike kontaktide ja laekunud arvamuste tulemusel. 27. jaanuaril 2011 võttis 
eelarvekomisjon (BUDG) vastu täiskogu jaoks oma soovituse, mis sisaldas üleüldist 
kompromissmuudatusettepanekut konsolideeritud dokumendi kujul.

Euroopa Parlament võttis oma 17. veebruari 2011. aasta istungil esimesel lugemisel vastu 
resolutsiooni5, millega komisjoni ettepanekut muudetakse.

3. märtsil 2011 andis eelarvekomisjon raportöörile volitused alustada nõukogu ja komisjoniga 
läbirääkimisi eesmärgiga saavutada kokkulepe teisel lugemisel, vastavalt ühisdeklaratsioonile 
kaasotsustamismenetluse praktilise korra kohta6 ning kodukorra artiklile 70.
                                               
1 Tagatisfond kaitseb ELi eelarvet kahjumi puhul, mis võib muidu tekkida ELi tagatud 
laenude tagasi maksmata jätmisest. Praegu makstakse eelarvest fondi 9% kõigi tagatud 
laenude tagasimaksmata summast. Fondi rahastamine toimub laenude väljamaksmise aastal 
N+2.
2 2010/0101 (COD) – KOM(2010) 0174, SEK(2010) 0443.
3 KOM(2010) 0173 ja SEK(2010) 442.
4 COWI sõltumatu hindamine (veebruar 2010), Michael Camdessus jt, „Vahekokkuvõte 
Euroopa Investeerimispanga aastatel 2007–2013 välislaenude andmise volituse täitmise 
kohta: ekspertidest koosneva juhtkomitee aruanne ja soovitused”, veebruar 2010. Kättesaadav 
aadressil: www.eib.org/attachments/documents/eib_external_mandate_2007-2013_mid-
term_review.pdf.
5 P7_TA-PROV(2011)0009.
6 ELT C 145, 30.6.2007, lk 5.



DT\877552ET.doc 3/6 PE472.257v01-00

ET

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel toimus palju mitteametlikke kolmepoolseid 
kõnelusi (vaata lisa). EIP-l paluti tõstatada kitsaskohad eraldi kohtumistel ning teda teavitati 
perioodiliselt edusammudest. Tulemuseks oli kokkuleppe saavutamine 21. juunil, mida 
kinnitas eelarvekomisjon oma esimehe kirjas 27. juunil 2011, ning COREPER 14. septembril 
2011.

19. septembril 2011 võttis nõukogu vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 294 
esimesel lugemisel vastu seisukoha, millega lisati kokkulepe. 

2. Komisjoni ettepanek: eesmärk ja põhiline sisu

Põhieesmärk on vahekokkuvõtte järeldustele tuginedes tagada käesoleva ettepanekuga EIP 
välisfinantstehingutele antud ELi tagatise jätkumine praeguse finantsperspektiivi 2007–2013 
ülejäänud aja jooksul, lisades samal ajal volitusse mitu uut elementi.

Uued elemendid on järgmised:

* Reservi arvatud 2 miljardi euro suuruse „lisavolituse” aktiveerimine. Lisavolitus 
aktiveeritakse mitte üksikute piirkondlike ülemmäärade suurendamisena, vaid selliste 
projektidega seotud volitusena, mis toetavad kliimamuutuste vastast võitlust kõigis otsusega 
hõlmatud piirkondades;

* ELi tagatisega tehingute praeguse piirkondlike eesmärkide süsteemi asendamine 
horisontaalsete kõrgetasemeliste eesmärkidega, mis hõlmavad kõiki välislaenude andmise 
volituse alla kuuluvaid piirkondi;

* Koostöös EIPga ja konsulteerides Euroopa välisteenistusega (EEAS) tegevussuuniste 
komisjonipoolne väljatöötamine; suunised töötatakse välja välislaenude andmise volituse alla 
kuuluva iga piirkonna jaoks ja need kajastavad ELi piirkondlikke strateegiaid, et EIP 
meetmete rakendamine oleks paremini kooskõlas välislaenude andmise volituse ja ELi 
piirkondlike prioriteetide kõrgetasemeliste üldeesmärkidega;

* EIP suutlikkuse suurendamine, et toetada ELi arengueesmärke järgmiste meetmete kaudu:

– projektide sotsiaalsete ja arengualaste tahkude hindamisele ja kontrollimisele 
suunatud EIP tegevuse tõhustamine;

– EIP sekkumise suurendamine valdkondades, mis toetavad kolmandate riikide 
arengut, näiteks keskkonnainfrastruktuur, sh vesi ja kanalisatsioon, säästev 
transport ning kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohandumine. Samuti 
peaks EIP järk-järgult suurendama tervishoidu ja haridust toetavat tegevust;

* EIP välislaenude andmise volituse aktiveerimine seoses Islandi, Valgevene, Liibüa, Iraagi ja 
Kambodžaga.
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3. Esimene lugemine parlamendis

Parlamendi resolutsioonile, mis võeti esimesel lugemisel vastu väga suure häälteenamusega 
(538 poolt, 37 vastu ning 37 erapooletut), esitati 5 muudatusettepanekut. Eelarvekomisjoni 
esitatud muudatusettepanekuga 1 tehti muudatusi kogu teksti ulatuses.
Euroopa Parlament soovis oma seisukohaga eelkõige kohandada ülemmäärasid tegevuse 
jätkamiseks kuni 31. detsembrini 2013, suurendada EIP välislaenude andmise volituse 
täitmise läbipaistvust ja oma toetust ELi välispoliitilistele eesmärkidele, ning valmistuda 
pikemaajalisteks eesmärkideks, millest mõned tõsteti esile vahekokkuvõtte soovitustes.
Kõige olulisemad muudatused hõlmasid järgmisi küsimusi:

Ülemmäärad: Ülemmäärasid suurendatakse 1,857 miljardi euro võrra eesmärgiga katta 
piisavas ulatuses volituste laiendamine uutele riikidele (põhjendus 7 a, artikli 2 lõige 1) ning 
piirkondlike ülemmäärade vahel võimaldatakse 20% ulatuses ümberjaotamise paindlikkust 
(lisa I, viimane lõik). Toetatakse EIP võimalust taasinvesteerida varasemast tegevusest 
tulenevad tagasimaksed, nagu nähakse ette määruse (EÜ) nr 1638/2006 ettepanekus 
(põhjendus 8 c).

ELi eesmärgid ja tingimused: EIP tegevus peab eelkõige aitama kaasa Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 21 osutatud põhimõtetele; arenguriikides tuleb pöörata tähelepanu loodusvaradele ja 
vaesuse vähendamisele; EIP ja komisjon peavad 2012. aastaks esitama strateegia ELi 
kliimaalaseid eesmärke kahjustavate projektide peatamise kohta (artikkel 3). Osutatakse 2005. 
aasta Pariisi deklaratsioonile ja 2008. aasta Accra tegevuskavale (põhjendus 13, artikli 5 lõige 
2), ning aastatuhande arengueesmärkidele (põhjendus 15 a). Riikide kõlblikkust 
kliimamuutuste volituse jaoks saab piirata nende osas, kes sellekohaseid asjaomaseid 
eesmärke saavutada ei püüa (artikli 2 lõige 4). Arenguküsimustes analüüsib EIP muuhulgas 
asjaomast kohalikku avalikkusega konsulteerimist (artikli 6 lõige 1). Volitus seoses 
Valgevenega lükatakse tagasi (lisa II, B. Naaber- ja partnerriigid). Piirkondlikud 
tegevussuunised tuleb vastu võtta delegeeritud õigusaktidega (põhjendus 23, artikkel 5). 

Läbipaistvus ja aruandlus
Komisjoni kord aastas esitatav aruanne (artikkel 10) peab kindlasti sisaldama järgmisi lõike:
- kõlblike tehingute toetus ELi välispoliitilistele eesmärkidele;
- mõju arengule, keskkonnaalasele ja sotsiaalsele säästlikkusele;
- ülevaade liidu rahalistest vahenditest, mida kasutatakse kombineerituna EIP rahastamise ja 
muude doonoritega.
EIP välja töötatud tulemuslikkuse näitajad seoses arenguga, keskkonnaga ja inimõigustega 
(artikli 5 lõige 2) on kord aastas esitatavate avalike aruannete aluseks (artikli 6 lõige 2 a).
Võimalusel avaldatakse ka selliste aspektide (sealhulgas finantsvahendajate toetus VKEdele) 
kontrollimise tulemused rakendamise ja lõpule viimise ajal projekti juhtide poolt.
Lisatakse uus artikkel, millega keelatakse volituse täitmine õigusruumides, mis koostööd ei 
tee (artikkel 10 a). 

Pikemaajalised eemärgid: 2012. aasta keskpaigaks luuakse ELi koostöö- ja arenguplatvorm, 
mille eesmärgiks on toetuste ja laenude ühendamise suurendamine ja põhjendamine, mis 
hõlmavad muid Euroopa mitmetasandilisi ja kahepoolseid finantsasutusi (põhjendus 25, 
artikli 8 lõige 2 a). Uue artikliga nähakse ette töögrupi loomine, mis hindab uuesti arenguabi 
tulevikku, sealhulgas EIP rolli (artikkel 10 b). Osutatakse mikrolaenudele (põhjendus 8 b) 
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ning nähakse ette kulu ja tulude analüüs seoses tütarettevõtete loomisega eelkõige Vahemere 
piirkonnas (põhjendus 25 a).

4. Hinnang esimesele lugemisele nõukogus

Nõukogu toetab parlamendi ja nõukogu vahel mitteametlike kolmepoolsete kõneluste jooksul 
saavutatud kokkulepet (vaata lisa).

Nõukogu ei ole täies ulatuses, osaliselt või põhimõtteliselt vastu võtnud väga üksikuid 
parlamendi tehtud muudatusi (põhjendused 6 a, 8 b, 25 a, artikli 5 lõige 3 a, artikli 8 lõige 2 a, 
artikli 10 lõige b). Neid valdkondi, kus parlament näitas üles erilist huvi, näiteks aruandlus, 
ülemmäärad, areng, keskkond ja tingimused, on tekstis käsitletud.

Ülemmäärad: Üldvolituse ülemmäära tõstetakse 1,684 miljardi võrra, millest 1 miljard eurot 
suunatakse Vahemere lõunapiirkonda, nagu nõuti Euroopa Parlamendi esimesel lugemisel 
(põhjendus 7 a, lisa I). Piirkondade piires ja nende vahel nähakse ette 10% ulatuses 
paindlikkust. Viidet tagasimaksetele, mis on teise menetluse pooleliolevaks teemaks, sisse ei 
jäeta.

ELi eesmärgid ja tingimused:
Islandi kõlblikkust ei piirata, küll aga jäetakse Valgevene kõlbmatuks. Tingimuste seadmist 
tugevdatakse sellega, et komisjonil lubatakse muuta kõlblike riikide nimekirja delegeeritud 
õigusaktidega (lisa II a). Teisest küljest tehakse selgeks, et piirkondlikud suunised on tehnilist 
laadi ning õigusloomeorganite ühisel otsustamisel põhineva piirkondliku poliitilise raamistiku 
teemaks (lisa II b).

Pikemaajalised eesmärgid: põhjendusse jäetakse sisse vaid säte ELi koostöö- ja 
arenguplatvormi kohta ning kulu ja tulude analüüs nähakse ette vahemeetmena.
Tütarettevõtete loomise võimalust, mis on EIP nõukogu eelisõigus, ning arenguabi tuleviku 
(töögrupp) hindamist sisse ei jäetud.
Uue põhjendusega (31 a) nähakse ette sellise võimaluse analüüsimine, et lisaks teistele pakub 
ka EIP järgmise finantsraamistiku alusel mikrolaene.

5. Soovituse sisu

Raportöör soovitab nõukogu esimese lugemise heakskiitmist. Nõukogu teksti sisu kajastab 
suures osas parlamendi esimese lugemise tulemust. Tekst on 2011. aasta veebruarist kuni 
juunini kestnud pingeliste läbirääkimiste tulemus.

EIP laiendatud volitus võimaldab ELi eesmärkide saavutamisel palju paremat 
koordineerimist, märgatavalt enam usaldusväärsust ja läbipaistvust ning ELi eelarvetagatise 
paremat kasutamist.
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ANNEX

Decision on the EIB external mandate
Steps and informal meetings in 2011 between the EP negotiating team (1), the 

Presidency of the Council and Commission 

Date Place Meetings on the EIB external mandate Decision
27 January Brussels BUDG adopts its recommendation to the plenary
17 February Strasbourg EP adopts its first reading 
28 February Exploratory talks with a view to presenting a request to 

BUDG Committee to open negotiations *
3 March Brussels BUDG committee gives mandate to set up a 

negotiating team and enter negotiations
17 March Brussels Informal trilogue*
22 March Brussels Informal trilogue*
31 March Brussels BUDG committee meeting: rapporteur gives state of 

play of negotiations (Annex XXI, point 6 of the Rules 
of procedure)

12 April Brussels Informal trilogue*
14 April Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations
3 May Brussels Informal trilogue*
5 May Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations

Informal trilogue*
12 May Strasbourg Informal trilogue*
23 May Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations
1 June Brussels Informal trilogue*
15 June Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations
21 June Brussels Informal trilogue* Agreement.
27 June Brussels BUDG meeting: Approval of the agreement. 

BUDG Chair letter committing to approve Council's 
first reading position if it conforms with the agreement. 

19 September Brussels Council adopts its first reading position

(1) Rapporteur Ivailo Kalfin, Shadow-rapporteurs: Giovanni Collino, Sidonia Elżbieta 
Jedrzejewska (EPP), Carl Haglund (ALDE), Helga Trüpel (Greens/EFA), Miguel Portas (GUE), 
Claudio Morganti (EFD). 

* Council represented by the Head of the Economic and Financial Unit of the Permanent 
Representation of Hungary to the European Union.


