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Komisjoni ettepaneku kontekst ja positiivsed aspektid

Euroopa Investeerimispanga (EIP) välislaenude andmise volituse üle otsustavad ühiselt
Euroopa Parlament ja nõukogu alates 2009. aastast, kui parlament tõstatas küsimuse valitud 
õigusliku aluse kohta.

Euroopa Liit annab Euroopa Investeerimispangale eelarvetagatise, mis katab Euroopa Liidu 
välispoliitika eesmärkide toetuseks väljaspool Euroopa Liitu tehtud laenu- ja 
tagatistehingutega seotud riigiriski ja poliitilisi riske.

Euroopa Komisjoni ettepanek1 tugineb EIP välislaenude volituse vahekokkuvõttele, st 
kõikidele uurimustele ja aruteludele, mis selles küsimuses eelmisel aastal toimusid2. 
Selles seatakse ambitsioonikad eesmärgid parandada EIP tööd väljaspool ELi, muuta seda 
tõhusamaks, paremini koordineerituks ja viia vastavusse ELi eesmärkidega. 
Selle ettepaneku vastuvõtmine ja rakendamine võimaldaks pangal ELi mittekuuluvates 
riikides paremini tegutseda ja oma suutlikkust 2013. aastani suurendada. 

Ajavahemikul 2007–2013 on ELi tagatisega EIP finantstehingute maksimaalne ülemmäär
27,8 miljardit eurot, mis jagatakse kaheks osaks:

(a) üldvolitus suuruses 25,8 miljardit eurot

(b) kliimamuutuste volitus suuruses 2 miljardit eurot

Hinnangulised eelarvemõjud seoses tagatisfondi rahastamisega ning ELi tagatise haldamisega 
seotud personali- ja haldusressurssidega on järgmised:

2011: 138,9 miljonit eurot;
2012: 326 miljonit eurot;
2013: 271 miljonit eurot.

Komisjoni ettepanek kindlustab EIP tegevuse jätkumise vastavates piirkondades, võimaldab 
järjekindlamat eesmärkide ja prioriteetide seadmist horisontaalsete kõrgetasemeliste 
eesmärkide püstitamise kaudu, tugevdab EIP keskendumist arengueesmärkidele ja 
suutlikkust nendega tegeleda ning pakub konkreetseid süsteeme, parandamaks 
koordineerimist teiste finantsasutuste ja rahvusvaheliste toetajatega. Komisjon teeb 
ettepaneku anda 2 miljardi euro suurune lisavolitus mitte üksikute piirkondlike ülemmäärade 
suurendamisena, vaid selliste projektidega seotud volitusena, mis toetavad kliimamuutuste 
vastast võitlust kõigis otsusega hõlmatud piirkondades. 

Komisjoni ettepaneku heakskiitmine võimaldaks veelgi täiendada EIP positiivseid kogemusi 
ELi mittekuuluvates riikides ja saavutada palju paremaid, tõhusamaid ja ühtsemaid tulemusi.
                                               
1 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis 
Euroopa Liidu välistele projektidele antavatest laenudest ja tagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks 
(KOM(2010)0174). Vt ka KOM(2010)173.
2 COWI sõltumatu hinnang (veebruar 2010), Michael Camdessusi juhitud ekspertidest koosneva juhtkomitee 
aruanne ja soovitused (veebruar 2010),SEK(2010)442, SEK(2010)443, Poliitikaosakonna uurimus Euroopa 
Investeerimispanga reformi kohta: kuidas edendad EIP rolli arengus.
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Küsimused arutamiseks

On siiski mitmeid valdkondi, mida raportöör soovitab põhjalikumalt arutleda nii Euroopa 
Parlamendi siseselt kui ka teiste institutsioonide ja osalistega:

1) Ülemmäärad jäävad muutmata vaatamata uute abikõlblike riikide lisandumisele ja 
väga kõrgele kasutusmäärale mõnedes piirkondades 2010. aasta lõpuni. Seetõttu on 
tervetel piirkondadel kuni 2013. aastani täiendavatele projektidele väga vähe lootust.

2) Süsteemide osas, millega kooskõlastatakse EIP tegevust ELi poliitikaga vastavas 
piirkonnas, on palju edusamme. Euroopa välisteenistusele ette nähtud roll ei ole siiski 
kuigi aktiivne, arvestades koordineerimist komisjoni ja EIP vahel. Samuti on vaja 
suurendada Euroopa Parlamendi järelevalvet horisontaalsete eesmärkide seadmise ja 
saavutamise üle.

3) Nõutakse suuremat keskendumist arengueesmärkidele koos projektide hoolika 
eelhindamisega. Arengueesmärkide hindamise kriteeriumid ei ole aga korralikult 
määratletud.

4) On palju rohkem sätteid avatuse kohta ja rohkem informatsiooni projektide kohta EIP 
välislaenude andmise volituse raames, kuid eri huvirühmade – näiteks riikide 
valitsuste ja valitsusväliste organisatsioonide – roll ei ole nende projektide arengumõju 
hindamisel piisavalt selge.

5) EIP välislaenude andmise volituse vahekokkuvõtte koostamisel on peamine küsimus, 
kas tuleks arvesse võtta pikaajalist perspektiivi. Raportöör on seisukohal, et suurem 
selgus edasise arengu osas aitaks leida paremaid lahendusi kiiretele probleemidele.
Küsimust, kas asutada eraldi arenguasutus või mitte, arutatakse tulevikus, kuid 
niisuguste volituste andmine EIPle tuleks otsustada kohe. Seepärast tuleks raportis 
anda raamistik aruteludeks keskmise pikkusega ajavahemiku muutuste üle.

6) Arutelud platvormi loomise üle koostööks rahvusvaheliste finantsasutustega, 
doonoritega ja teiste finantsasutustega on komisjoni ettepanekus jäetud edaspidiseks.
Samas on juba olemas positiivseid kogemusi, samuti soovitus kasutada niisugust 
platvormi kliimamuutuse jaoks eraldatud 2 miljardi euro suuruse reservi kasutamiseks.
Seepärast on niisuguse platvormi loomine ülesanne, mis tuleb lahendada lähemal ajal.

7) ELi toetuste ja EIP laenude ühendamise edasiseks täiendamiseks oleks vaja selgemaid 
suuniseid. Selles küsimuses on märkimisväärselt kogemusi ja seda on uuritud, kuid 
üksikasjadele ei ole siiani piisavalt tähelepanu pööratud. Selle teemaga tuleks 
täiendavalt tegeleda.

8) Vaatamata märgatavale edule EIP tegevuse läbipaistvuse osas välislaenude andmise 
volituse alla kuuluvates riikides on siiski vaja olukorda parandada, eeskätt seoses 
kontaktide ärahoidmisega maksuparadiisis registreeritud või tegutsevate ettevõtjatega, 
samuti ELi standardite kohaldamisega avalikus hankes ja võitlusega korruptsiooni 
vastu. 
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9) Teiste rahvusvaheliste finantsasutustega koordineerimisega on seotud veel üks 
küsimus – tegevuse võimalik kattumine ja soovimatu konkurentsi tekkimine ELi 
rahastatavates projektides. Parlament ja nõukogu võiksid otsustada seda küsimust oma 
otsuses kaaluda.

10) EIP kogemused võimaldavad arutada eri piirkondades kasutatavate 
rahastamisvahendite mitmekesistamist, piirkondlikul tasandil laenamise reguleerimist 
ja vajadust tugevdada panga suutlikkust volitust täita.

11)  Lisavolituse andmist kliimamuutuse projektide rahastamiseks võiks täiendada 
laialdaste kõlblikkuskriteeriumitega (nt jätkusuutlikkus, laenu saavate riikide 
rahvusvahelised kohustused jne).

12) On soovitatud anda EIPle rohkem paindlikkust rahastamisvahendite, riskide võtmise ja 
haldusvõimekuse osas, et võimaldada madala ja keskmise sissetulekuga riikides 
tegevust, mis kaasab erakapitali. Mõned neist ideedest on teostatavad küll ainult 
pikemas perspektiivis, kuid raportöör soovitab neid kaaluda, kuna need tähendaksid 
EIP välislaenude andmise volituse ja vastastikuse mõistmise memorandumite 
modifitseerimist teiste rahvusvaheliste finantsasutustega.

Perspektiivid

Ülalnimetatud küsimused on pärit aruteludest parlamendi asjaomastes komisjonides 
(DEVE, AFET, ECON, INTA, CONT), samuti eri huvirühmadega.

Nendele tähelepanu juhtides märgib raportöör, et nõukogu esialgne seisukoht on küllaltki 
konservatiivne, ning soovitab pidada täiendavaid kontseptuaalseid arutelusid EIP 
välislaenude andmise arenguga seotud aspektide üle ning järgida kehtivaid määrusi ja 
panga investeeringute suunitlust. 

Kuna tegemist on kaasotsustamismenetlusega, peavad Euroopa Parlament ja nõukogu 
jõudma vastastikku vastuvõetavale kompromissile. Seega peab komisjon võtma vastu 
otsuse mitte ainult prioriteetide kohta, vaid ka otsustama, kus on parlamendi seisukoha 
piirid, mida ei olda nõus ületama.

Kokkuleppe saavutamiseks ei ole palju aega – sellele tuleb jõuda juba 2011. aasta alguses, et 
kindlustada EIP tegevuse jätkumine.


