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OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje in opombe glede postopka 

Evropska investicijska bank (EIB), katere delničarke so države članice, je eden 
najpomembnejših finančnih instrumentov EU. Posojila zunaj EU (9 milijard EUR) 
predstavljajo več kot 12 % vseh njenih posojil v letu 2010.

O zunanjem mandatu EIB, to je proračunskem jamstvu EU za kritje državnih in političnih 
tveganj v zvezi s posojili in jamstvi za posojila EIB zunaj EU, od sprejetja Sklepa 633/2009 
ES z dne 13. julija 2009, potem ko je Evropski parlament spodbijal pravno podlago, 
soodločata Parlament in Svet1.

Evropska komisija je 21. aprila 2010 EP in Svetu predložila predlog sklepa Evropskega 
parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri 
posojilih in jamstvih za projekte zunaj EU2Predlog temelji na vmesnem pregledu zunanjega 
mandata EIB, predvidenem v Sklepu 633/2009/ES. Ta pregled je bil predstavljen v sporočilu 
Komisije3 o zunanjem ocenjevanju, ki ga nadzoruje in vodi upravljalni odbor modrih oseb, 
ocenjevanju, ki ga izvede zunanji svetovalni organ4, in posebnih ocenjevanjih, ki jih izvede 
oddelek EIB za ocenjevanje.

Na ravni odbora je bilo na prvi obravnavi predlaganih več sprememb, vključno s kompromisi, 
ki izhajajo iz številnih neformalnih stikov in mnenj, prejetih od petih odborov. Odbor za 
proračun je 27. januarja 2011 sprejel priporočilo plenarnemu zasedanju, ki vsebuje 
konsolidirani sporazumni predlog spremembe v obliki prečiščenega besedila.

Evropski parlament je na zasedanju 17. februarja 2011 v prvi obravnavi sprejel zakonodajno 
resolucijo5, ki spreminja predlog Komisije. 

Odbor za proračun je 3. marca 2011 pooblastil poročevalca, naj začne pogajanja s Svetom in 
Komisijo za sporazum v drugi obravnavi v skladu s skupno izjavo o praktičnih dogovorih za 
postopek soodločanja6 in s členom 70.

Med EP, Svetom in Komisijo so potekali številni neformalni trialogi (glej prilogo). EIB je bila 
povabljena, naj predstavi svoje pomisleke na ločenih srečanjih, in je prejemala redna poročila 
o napredovanju. V tem okviru je bil 21. junija dosežen dogovor, ki ga je potrdil Odbor za 
                                               
1 Jamstveni sklad ščiti proračun EU pred šoki, do katerih bi prišlo zaradi neplačila posojil, za katera jamči EU. 
Trenutno se 9 % celotnega neporavnanega zneska odobrenih posojil plačuje v sklad iz proračuna. Oblikovanje 
rezervacij sklada poteka v letu N+2 po izplačilu posojila.
2 2010/0101 (COD) – KOM(2010) 174, SEC(2010) 443.
3 KOM(2010) 173 – SEC(2010) 442.
4 Neodvisna ocena COWI (februar 2010), Michael Camdessus in drugi, „European Investment Bank's external 
mandate 2007–2013 Mid-Term Review: Report and recommendations of the steering committee of ‚wise 
persons‘“ (Zunanji mandat Evropske investicijske banke 2007–2013 – vmesni pregled: poročilo in priporočila 
upravljalnega odbora “modrih”), februar 2010. Na voljo na spletni strani: 
<www.eib.org/attachments/documents/eib_external_mandate_2007-2013_mid-term_review.pdf.
5 P7_TA-PROV(2011)0062.
6 UL C 145, 30.6.2007, str. 5. 
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proračun s pismom predsednika z dne 27. junija 2011 in odbor COREPER 
14. septembra 2011.

Svet je 19. septembra 2011 sprejel svoje stališče v prvi obravnavi v skladu s členom 294 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki vključuje sporazum.

2. Predlog Komisije: namen in bistvene prvine

Splošni cilj je na podlagi ugotovitev vmesnega pregleda zagotoviti nadaljevanje jamstva EU 
za zunanje financiranje EIB do konca sedanjih finančnih perspektiv za obdobje 2007–2013 in 
uvesti številne nove elemente v mandat.

Novi elementi so naslednji:

* Uporaba „neobveznega mandata“ v višini 2 milijard EUR, ki je bil umeščen v rezervo. Ta 
neobvezni mandat ne bo uporabljen zato, da bi zvišali posamezne regionalne zgornje meje, 
ampak kot mandat, namenjen projektom, ki prispevajo k boju proti podnebnim spremembam 
v vseh regijah, vključenih v ta sklep. 

* Zamenjava trenutnega sistema regionalnih ciljev za financiranje v sklopu jamstva EU s 
horizontalnim cilji na visoki ravni, ki pokrivajo vse regije v sklopu zunanjega mandata. 

* Razvoj operativnih smernic za vsako regijo, vključeno v zunanji mandat, ki ga Komisija 
opravi skupaj z EIB in po posvetu z Evropsko službo za zunanje delovanje (EEAS). Smernice 
odražajo regionalne strategije EU za okrepitev povezave med izvajanjem dejavnosti EIB v 
skladu s splošnimi cilji na visoki ravni, vključenimi v zunanji mandat in regionalne 
prednostne naloge EU.

* Krepitev zmogljivosti EIB za podporo razvojnih ciljev EU, in sicer 

– s povečano dejavnostjo EIB pri ocenjevanju in spremljanju socialnih in 
razvojnih vidikov projektov;

– z večjo osredotočenostjo posredovanja EIB na področja, ki podpirajo razvoj 
tretjih držav, kot na primer okoljska infrastruktura, vključno z vodo in 
sanitarijami, trajnostnim prometom ter blažitvijo podnebnih sprememb in 
prilagajanjem nanje. EIB mora postopoma povečevati tudi svojo dejavnost na 
področju podpore zdravstvu in šolstvu.

* Sprožitev zunanjega mandata EIB za pet novih držav, vključno z Belorusijo.

3. Prva obravnava v Parlamentu 

Zakonodajno resolucijo Parlamenta, ki je bila v prvi obravnavi sprejeta z veliko večino (538 
glasov za, 37 proti in 37 vzdržanih glasov), je spremljalo 5 predlogov sprememb. Prvi predlog 
spremembe, ki ga je predložil Odbor za proračun, je uvajal spremembe v celotnem besedilu. 
EP si je v svojem stališču prizadeval zlasti prilagoditi zgornje meje za neprekinjeno delovanje 
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do 31. decembra 2013, okrepiti preglednost poslov EIB v okviru zunanjega mandata in 
njihovo podporo ciljem zunanje politike EU ter pripraviti dolgoročnejše obete, od katerih jih 
je bilo nekaj omenjenih v priporočilih iz vmesnega pregleda.
Najpomembnejše so bile spremembe na naslednjih področjih:

Zgornje meje: Nove zgornje meje se dvignejo za 1,857 milijarde EUR, da ustrezno pokrijejo 
razširitev mandata na nove države (uvodna izjava (7a), člen 2(1)), in uvedena je 20-odstotna 
možnost prerazporeditve med regionalnimi zgornjimi mejami (priloga I, zadnji odstavek). 
Spodbuja se možnost EIB za ponovne naložbe vračil iz prejšnjih dejavnosti, kot je predlagana 
v osnutku Uredbe (ES) št. 1638/2006 (uvodna izjava 8c).

Cilji in pogojevanje EU: Dejavnosti EIB prispevajo zlasti k načelom iz člena 21 PEU; v 
državah v razvoju je pozornost usmerjena na naravne vire in zmanjševanje revščine; EIB in 
Komisija do leta 2012 predložita strategijo za postopno umikanje projektov, ki škodijo 
doseganju okoljskih ciljev EU (člen 3). Resolucija se sklicuje na Pariško deklaracijo iz leta 
2005 in agendo za ukrepanje iz Akre iz leta 2008 (uvodna izjava 13, člen 5(2)) ter na razvojne 
cilje novega tisočletja (uvodna izjava 15a). Upravičenost držav do mandata za podnebne 
spremembe se lahko omeji za tiste, ki se ne zavežejo doseganju ustreznih ciljev v tej zvezi 
(člen 2(4)). 
Skrbno delo EIB v zvezi z razvojnimi vidiki obsega preverjanje ustreznih javnih posvetovanj 
na lokalni ravni (člen 6(1)).
 Razširitev mandata na Belorusijo je zavrnjena (priloga II, B – Sosedske in partnerske 
države). Regionalne operativne smernice se sprejmejo z delegiranimi akti (uvodna izjava 23, 
člen 5). 

Preglednost in poročanje 
Letno poročilo Komisije (člen 10) obsega zlasti poglavja o:
– podpori upravičenih dejavnosti zunanjepolitičnim ciljem EU,
– razvojnem učinku, okoljski in socialni trajnostnosti, 
– razčlenitvi finančnih sredstev Unije, ki se uporabljajo v povezavi s financiranjem EIB in 
drugimi donatorji.
Kazalniki uspešnosti, ki jih razvije EIB v zvezi z razvojem, okoljem in človekovimi pravicami 
(člen 5(2)), so podlaga za javna letna poročila (člen 6(2a)).
Kjer je mogoče, se razkrije tudi nadziranje takih vidikov (vključno s podporo finančnih 
posrednikov malim in srednjim podjetjem), ki ga opravljajo nosilci projektov v času izvajanja 
in zaključka (člen 6(2)).
Doda se nov člen, ki prepoveduje dejavnosti v nekooperativnih jurisdikcijah (člen 10a).

Dolgoročnejše perspektive: Do sredine leta 2012 se vzpostavi program EU za sodelovanje in 
razvoj, ki bo okrepil in racionaliziral povezovanje nepovratnih sredstev in posojil in pri 
katerem bodo sodelovale tudi druge evropske večstranske in dvostranske finančne institucije 
(uvodna izjava (25), člen 8(2a)). Novi člen predvideva oblikovanje delovne skupine, ki bo 
ponovno ocenila prihodnost razvojne pomoči, vključno z vlogo EIB (člen 10b). Omenjeni so 
mikrokrediti (uvodna izjava 8b) in analiza stroškov in koristi v zvezi z ustanavljanjem 
hčerinskih družb, zlasti v Sredozemlju (uvodna izjava 25a).

4. Ocena prve obravnave v Svetu



DT\877552SL.doc 5/6 PE472.257v01-00

SL

Svet potrjuje soglasje, doseženo med Parlamentom in Svetom pri pogajanjih v sklopu 
neformalnih trialogov (glej prilogo). 

Svet ni v celoti, deloma ali načeloma sprejel le majhnega števila sprememb, ki jih je predlagal 
Parlament (uvodne izjave (6a), (8b), (8c), (25a), člen 5(3a), člen 8(2a), člen (10b)). V besedilu 
so zajeta področja, ki so za Evropski parlament najpomembnejša, npr. poročanje, zgornje 
meje, razvoj, okolje, pogojevanje. 

Zgornje meje: Zgornja meja za splošni mandat se dvigne za 1,684 milijarde, od česar se 
1 milijarda EUR preusmeri v južno Sredozemlje, kot je bilo zahtevano na prvi obravnavi v 
Evropskem parlamentu (uvodna izjava 7a, priloga I). V regijah in med njimi je predvidena 10-
odstotna prožnost. Sklicevanje na vračila, ki so vprašanje, odprto v drugem postopku, ni 
ohranjeno.

Cilji in pogojevanje EU:
Omejitve za upravičenost Islandije niso predvidene, Belorusija pa ostaja neupravičena. 
Pogojevanje je okrepljeno tako, da se Komisiji dovoli spreminjanje seznama upravičenih 
držav z delegiranimi akti (priloga IIa). Po drugi strani je pojasnjeno, da so regionalne 
operativne smernice tehnične narave in zanje velja regionalni okvir politike, o katerem 
soodločajo zakonodajalci (priloga IIb).

Dolgoročnejše perspektive: Določbe o programu EU za sodelovanje in razvoj ostajajo samo v 
uvodni izjavi, kot vmesni korak pa je predvidena analiza stroškov in koristi.
Ocena možnosti za ustanavljanje podrejenih družb – posebna pravica upravnega odbora EIB –
in prihodnje razvojne pomoči (delovna skupina) ni ohranjena. 
Nova uvodna izjava (31a) predvideva preučitev možnosti, da bi EIB zagotavljala financiranje 
z mikrokrediti, med drugim v okviru naslednjega finančnega okvira. 

5. Vsebina priporočila

Poročevalec priporoča, da se sprejme prva obravnava v Svetu. Vsebina besedila Sveta v veliki 
meri odraža prvo obravnavo v Parlamentu. Besedilo je nastalo po intenzivnih pogajanjih od 
februarja do junija 2011.

Razširjeni mandat EIB bo v celoti gledano omogočil precej boljše usklajevanje za doseganje 
ciljev EU, bistveno več odgovornosti in preglednosti ter boljšo rabo proračunskega jamstva 
EU.
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PRILOGA

Sklep o zunanjem mandatu EIB
Koraki in neformalna srečanja leta 2011 med pogajalsko skupino EP (1), 

predsedstvom Sveta in Komisijo 

Datum Kraj Srečanja v zvezi s sklepom o zunanjem mandatu 
EIB

27. januar Bruselj Odbor za proračun sprejme priporočilo za plenarno 
zasedanje

17. februar Strasbourg EP sprejme besedilo v prvi obravnavi 
28. februar Poizvedovalni pogovori za predložitev zahteve Odboru 

za proračun, naj začne pogajanja*
3. marec Bruselj Odbor za proračun podeli mandat za ustanovitev 

pogajalske skupine in začetek pogajanj
17. marec Bruselj Neformalni trialog*
22. marec Bruselj Neformalni trialog*
31. marec Bruselj Seja Odbora za proračun: poročevalec poroča o stanju 

pogajanj (priloga XXI, točka 6 poslovnika)
12. april Bruselj Neformalni trialog*
14. april Bruselj Seja Odbora za proračun: stanje pogajanj
3. maj Bruselj Neformalni trialog*
5. maj Bruselj Seja Odbora za proračun: stanje pogajanj

Neformalni trialog*
12. maj Strasbourg Neformalni trialog*
23. maj Bruselj Seja Odbora za proračun: stanje pogajanj
1. junij Bruselj Neformalni trialog*
15. junij Bruselj Seja Odbora za proračun: stanje pogajanj
21. junij Bruselj Neformalni trialog* Dogovor.
27. junij Bruselj Seja Odbora za proračun: Potrditev dogovora. 

Pismo predsednika Odbora za proračun, ki se zavezuje, 
da bo potrdil stališče Sveta v prvi obravnavi, če bo 
skladno z dogovorom. 

19. september Bruselj Svet sprejme stališče v prvi obravnavi

(1) Poročevalec Ivailo Kalfin, poročevalci v senci: Giovanni Collino, Sidonia Elżbieta 
Jedrzejewska (PPE), Carl Haglund (ALDE), Helga Trüpel (Verts/ALE), Miguel Portas (GUE), 
Claudio Morganti (EFD). 

* Svet je zastopal vodja gospodarske in finančne enote stalnega predstavništva Madžarske v 
Evropski uniji.


