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Komission ehdotuksen tausta ja myönteiset näkökohdat

Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät Euroopan investointipankin (EIP) ulkoisesta 
valtuudesta yhdessä vuodesta 2009 alkaen, jolloin parlamentti kyseenalaisti valitun 
oikeusperustan.

Euroopan unioni myöntää EIP:lle talousarviotakuun, joka kattaa sen EU:n ulkopuolella EU:n 
ulkosuhdepoliittisten tavoitteiden tukemiseksi toteutettaviin lainananto- ja 
lainatakuutoimenpiteisiin liittyvät poliittiset ja valtiolliset riskit.

Euroopan komission ehdotus1 perustuu EIP:n ulkoista valtuutta koskevaan väliarviointiin, 
toisin sanoen kaikkiin viime vuonna asiasta tehtyihin tutkimuksiin ja siitä käytyihin 
keskusteluihin2.
Siinä esitetään kunnianhimoinen suunnitelma EIP:n EU:n ulkopuolella tekemän työn 
parantamisesta tehokkuuden, koordinoinnin ja EU:n tavoitteiden paremman tukemisen osalta. 
Tämän ehdotuksen hyväksyminen ja täytäntöönpano mahdollistaisi sen, että pankki voisi 
toimia paremmin EU:n ulkopuolisissa maissa ja vahvistaa suorituskykyään vuoteen 2013 asti. 

EIP:n rahoitustoimien enimmäismäärä, joka voidaan kattaa EU:n takuulla koko ajan 
vuodesta 2007 vuoteen 2013, on 27,8 miljardia euroa, ja määrä jakautuu seuraavasti kahteen 
osaan:

(a) 25,8 miljardin euron suuruinen yleinen valtuus

(b) 2 miljardin euron suuruinen ilmastonmuutosvaltuus.

Vuosina 2011–2013 takuurahaston rahoituksesta sekä EU:n takuun hallinnointiin tarvittavista 
henkilö- ja hallintoresursseista johtuvat arvioidut talousarviovaikutukset ovat seuraavat:

2011: 138,9 miljoonaa euroa;
2012: 326 miljoonaa euroa;
2013: 271 miljoonaa euroa.

Komission ehdotuksessa vakuutetaan, että EIP:n toimintaa jatketaan kullakin alueella, 
mahdollistetaan johdonmukaisempi tavoitteiden ja painopisteiden asettaminen 
horisontaalisten korkean tason tavoitteiden asettamisen kautta, vahvistetaan EIP:n toimien 
keskittämistä ja voimavaroja kehitystavoitteiden saavuttamiseksi ja ehdotetaan konkreettisia 
mekanismeja, joilla parannetaan koordinointia muiden rahoituslaitosten ja kansainvälisten 
avunantajien kanssa. Komissio ehdottaa 2 miljardin euron suuruisen valinnaisen valtuuden 
vapauttamista, mutta ei yksittäisten alueellisten enimmäismäärien korotuksena vaan 
valtuutena, joka kohdistetaan ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviin hankkeisiin kaikilla 
päätöksen soveltamisalaan kuuluvilla alueilla. 
                                               
1 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n takuun myöntämisestä Euroopan 
investointipankille Euroopan unionin ulkopuolella toteutettaviin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja takauksista 
mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta (KOM(2010)0174). Katso myös KOM(2010)0173.
2 COWI:n riippumaton arviointi (helmikuu 2010), Michel Camdessusin johtaman ”viisaista henkilöistä” kootun 
valmistelukomitean raportti ja suositukset (helmikuu 2010), SEC(2010)442, SEC(2010)443, toimialayksikön 
tutkimus aiheesta "Reform of the European Investment Bank: how to upgrade the EIB's role in development".
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Komission ehdotuksen hyväksyminen mahdollistaisi työn jatkamisen EIP:n EU:n 
ulkopuolisissa maissa hankkimien myönteisten kokemusten pohjalta ja huomattavasti 
parempien, tehokkaampien ja johdonmukaisempien tulosten tuottamisen.

Keskustelunaiheita

On kuitenkin useita alueita, joiden kohdalla esittelijä ehdottaa perusteellisempien 
keskustelujen käymistä Euroopan parlamentin sisällä sekä muiden toimielinten ja osapuolten 
kanssa:

1) Enimmäismäärät pysyvät muuttumattomina vuoden 2010 loppuun asti huolimatta 
uusien rahoituskelpoisten maiden lisäämisestä ja hyvin korkeasta määrärahojen 
käyttöönottoasteesta joillakin alueilla. Näin ollen jää kokonaisia alueita, joilla on 
hyvin pienet mahdollisuudet lisähankkeisiin ennen vuotta 2013;

2) Mekanismissa, jolla EIP:n toimia mukautetaan EU:n politiikkaan kullakin alueella, on 
tehty monia parannuksia. Euroopan ulkosuhdehallinnolle ei kuitenkaan ole varattu 
kovin aktiivista roolia, minkä vuoksi komission ja EIP:n välinen koordinointi kärsii. 
Tarvitaan myös enemmän Euroopan parlamentin harjoittamaa horisontaalisten 
tavoitteiden asettamisen ja täytäntöönpanon valvontaa;

3) On esitetty vaatimuksia, että keskitytään paremmin kehitystavoitteisiin ja että 
etukäteen tehdään huolellisia tarkistuksia ja hankearviointeja. Kehitystavoitteiden 
arviointia koskevia kriteerejä ei kuitenkaan ole määritelty tarkasti;

4) On esitetty paljon enemmän säännöksiä avoimuudesta ja enempien tietojen 
antamisesta koskien EIP:n ulkoisen valtuuden soveltamisalaan kuuluvia hankkeita, 
mutta eri sidosryhmien kuten toimintamaiden hallitusten ja kansalaisjärjestöjen rooli ei 
ole riittävän selvä, kun arvioidaan hankkeiden kehitysvaikutuksia;

5) Tärkeä kysymys EIP:n ulkoista valtuutta koskevaa väliarviointia laadittaessa on, 
pitäisikö pitkän aikavälin näkökulma ottaa huomioon. Esittelijä katsoo, että 
selkeämmän käsityksen saaminen tulevasta kehityksestä mahdollistaisi parempien 
ratkaisujen tekemisen välittömien muutosten kohdalla. Varsinkin siitä, olisiko luotava 
erillinen kehittämislaitos vai ei, keskustellaan tulevaisuudessa, mutta sillä välin 
tällaisia valmiuksia on välittömästi luotava EIP:n sisällä. Näin ollen keskipitkän 
aikavälin muutoksista käytävän keskustelun puitteet olisi määritettävä mietinnössä;

6) Komission ehdotuksessa keskustelu foorumin perustamisesta yhteistyön tekemiseksi 
muiden kansainvälisten rahoituslaitosten, avunantajien ja muiden rahoituslaitosten 
kanssa jää tulevaisuuteen. Samanaikaisesti on jo kertynyt myönteisiä kokemuksia sekä 
ehdotus tällaisen foorumin käyttämisestä ilmastonmuutoksen torjumiseen tarkoitetun 2 
miljardin euron varauksen käyttöön ottamisessa. Näin ollen tällaisen foorumin 
perustaminen on kysymys, joka on ratkaistava lyhyellä aikavälillä;

7) Olisi laadittava selkeämmät ohjeet sille, miten tehdä lisäparannuksia EU:n tukien ja 
EIP:n lainojen yhdistämisessä. Tästä asiasta on kertynyt huomattavasti kokemusta ja 
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tutkimustietoa, mutta yksityiskohdat tuottavat yhä vaikeuksia. Tätä kysymystä 
voitaisiin käsitellä päätöksessä yksityiskohtaisemmin;

8) Huolimatta siitä, että EIP:n eri maissa toteuttamien, ulkoisen valtuuden 
soveltamisalaan kuuluvien toimien avoimuudessa on edistytty huomattavasti, 
avoimuuden lisäämiseen on edelleen tarvetta, erityisesti mitä tulee veroparatiiseihin 
rekisteröityneisiin tai niissä toimiviin yrityksiin solmittavien yhteyksien 
ehkäisemiseen, julkisia hankintoja koskevien EU:n standardien soveltamiseen sekä 
korruption torjumiseen; 

9) Muiden rahoituslaitosten kanssa toteutettavaan koordinointiin liittyvä kysymys on 
mahdollista toimien päällekkäisyyttä ja EU:n rahoittamiin hankkeisiin liittyvän 
ei-toivotun kilpailun synnyttämistä koskeva huoli. Parlamentti ja neuvosto voisivat 
päättää käsitellä tätä kysymystä päätöksessä;

10) EIP:lle kertynyt kokemus mahdollistaa keskustelun eri alueilla käytettävien 
rahoitusvälineiden monipuolistamisesta, valtiotasoa alemman tason lainanantoa 
koskevista säännöistä ja tarpeesta vahvistaa pankin valmiuksia valtuuden 
täytäntöönpanoon; 

11)  Valinnaisen valtuuden vapauttamista ilmastonmuutoshankkeiden rahoittamiseksi 
voitaisiin täydentää joillakin yleisillä valintakriteereillä (esimerkiksi kestävyys, 
saajamaiden kansainväliset sitoumukset jne.); 

12) On tehty ehdotuksia siitä, että EIP:lle sallittaisiin enemmän joustovaraa 
rahoitusvälineiden, riskinoton ja hallinnollisten valmiuksien suhteen, jotta 
mahdollistettaisiin sellaiset toimet matalan tulotason ja keskitulotason maissa, jotka 
houkuttelisivat runsaasti yksityistä pääomaa. Jotkin näistä ideoista voisivat olla
toteutettavissa pidemmällä aikavälillä, mutta esittelijä ehdottaa niiden käsittelemistä, 
koska niihin liittyisi ulkoisen valtuuden ja EIP:n muiden kansainvälisten 
rahoituslaitosten kanssa tekemien yhteistyöpöytäkirjojen muutos; 

Tulevaisuudennäkymät

Edellä mainitut kysymykset ovat lähtöisin keskusteluista, joita on käyty parlamentin näistä 
asioista vastaavien valiokuntien sisällä (DEVE, AFET, ECON, INTA, CONT) sekä eri 
sidosryhmien kanssa.

Ottaessaan nämä kysymykset esiin esittelijä katsoo samalla tarpeelliseksi todeta, että 
neuvoston alkuperäinen kanta on melko konservatiivinen, ja ehdottaa käsitteellisten 
lisäkeskustelujen käymistä EIP:n ulkoisten toimien kehitysasioita koskevasta puolesta 
sekä pankin nykyisten sääntöjen ja investointisuuntauksen säilyttämistä.

Yhteispäätösmenettelyn puitteissa työskennellen parlamentin ja neuvoston on pystyttävä 
saamaan aikaan molempien hyväksyttävissä oleva kompromissi. Niinpä valiokunnan on 
määritettävä sekä parlamentin kannan prioriteetit että siihen sisällytettävät 
vähimmäisvaatimukset. 
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Tällaiseen sopuun pääsemiseen ei ole kovin paljon aikaa, sillä EIP:n toimien jatkuvuuden 
turvaaminen edellyttää, että ratkaisu olisi saatava aikaan jo vuoden 2011 alussa.


