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Komisijos pasiūlymo aplinkybės ir teigiami aspektai

Nuo 2009 m., po to, kai Europos Parlamentas užginčijo pasirinktą teisinį pagrindą, dėl EIB 
išorės įgaliojimo bendrai sprendžia Europos Parlamentas ir Taryba .

Europos Sąjunga suteikia Europos investicijų bankui (EIB) biudžeto garantiją, apimančią tam 
tikrą valstybinio arba politinio pobūdžio riziką, susijusią su EIB paskolų ir paskolų garantijų 
operacijomis, vykdomomis ne ES remiant ES išorės politikos tikslus.

Europos Komisijos pasiūlymas1 grindžiamas EIB išorės įgaliojimo laikotarpio vidurio 
peržiūra, t. y. visais atliktais tyrimais ir diskusijomis, vykusiomis šiuo klausimu praėjusiais 
metais2. 
Jame išdėstyta plačių užmojų darbotvarkė, siekiant toliau gerinti EIB veiklą už ES ribų 
veiksmingumo, koordinavimo ir derinimo su ES tikslais srityse. 
Priėmus ir įgyvendinus šį pasiūlymą, Bankui būtų sudarytos galimybės geriau atlikti savo 
funkcijas ne ES šalyse ir sustiprinti savo pajėgumus laikotarpiu iki 2013 m. 

Didžiausia nustatyta EIB finansavimo operacijų, kurioms suteikiama ES garantija, viršutinė 
riba 2007–2013 m. 27,8 mlrd. EUR ir dalijama į dvi dalis:

a) bendrąjį įgaliojimą – 25,8 mlrd. EUR;

b) klimato kaitos įgaliojimą – 2 mlrd. EUR.

Numatytas Garantijų fondo atidėjinių poveikis biudžetui ir ES garantijai administruoti 
skiriami žmogiškieji bei administraciniai ištekliai 2011–2013 m. yra tokie:

2011 m.: 138,9 mln. EUR;
2012 m.: 326 mln. EUR;
2013 m.: 271 mln. EUR.

Komisijos pasiūlymu užtikrinamas EIB veiklos tęstinumas atitinkamuose regionuose, 
nuosekliau išdėstomi tikslai ir prioritetai, nustatant horizontaliuosius aukšto lygio tikslus, 
siekiama EIB veikla ir pajėgumais geriau įgyvendinti vystymosi tikslus ir siūlomi konkretūs 
mechanizmai siekiant gerinti koordinavimą su kitomis finansų institucijomis ir 
tarptautiniais paramos teikėjais. Komisija siūlo taikyti 2 mlrd. EUR neprivalomą įgaliojimą ne 
didinant atskiras regionines viršutines ribas, bet kaip projektams, prisidedantiems prie kovos 
su klimato kaita visuose regionuose, kuriems taikomas sprendimas, skirtą įgaliojimą. 

Priėmus Komisijos pasiūlymą, Bankui būtų sudarytos galimybės toliau gerinti savo veiklą, 
atsižvelgiant į teigiamą patirtį, ne ES šalyse ir pasiekti daug geresnių, veiksmingesnių ir 

                                               
1 Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija paskolų 
ir paskolų garantijų, suteiktų projektams ne Europos Sąjungoje, nuostoliams atlyginti, pasiūlymas 
(COM(2010) 0174). Taip pat ˛r. COM(2010) 173.
2 Iö orės konsultacinės įmonės (COWI) nepriklausomas vertinimas (2010 m. vasario mėn.), Kompetentingų 
asmenų iniciatyvinio komiteto (KAIK), kuriam pirmininkauja Michel Camdessus, ataskaita ir rekomendacijos 
(2010 m. vasario mėn.), SEC(2010) 442, SEC(2010) 443, Teminio skyriaus tyrimas apie Europos investicijų 
banko reformą: kaip pagerinti EIB vaidmenį vystymosi srityje.
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nuoseklesnių rezultatų.

Diskutuotini aspektai

Tačiau yra keletas sričių, dėl kurių pranešėjas siūlo surengti išsamesnes diskusijas Europos 
Parlamente ir su kitomis institucijomis bei suinteresuotosiomis šalimis:

1) Viršutinės ribos nesikeičia, nepaisant įtrauktų naujų reikalavimus atitinkančių šalių ir 
labai aukšto paskolų panaudojimo lygio kai kuriuose regionuose iki 2010 m. pabaigos. 
Todėl ištisi regionai turės labai mažas galimybes gauti finansavimą papildomiems 
projektams iki 2013 m.

2) Atlikta daug patobulinimų derinant EIB veiklą su ES politikos sritimis atitinkamuose 
regionuose. Tačiau Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT) numatytas vaidmuo nėra 
labai aktyvus dėl koordinavimo tarp Komisijos ir EIB. Be to, reikalinga didesnė 
Europos Parlamento priežiūra, nustatant ir įgyvendinant horizontaliuosius tikslus.

3) Nustatomi reikalavimai labiau susitelkti į vystymosi tikslus, atliekant kruopštų ex-ante
patikrinimą ir projektų vertinimą. Tačiau vystymosi tikslų vertinimo kriterijai nėra 
tinkamai apibrėžti.

4) Yra daug nuostatų, susijusių su viešumu ir išsamesne informacija apie projektus 
vykdant EIB išorės įgaliojimus, tačiau skirtingų suinteresuotųjų subjektų, pvz., 
vyriausybių veiklos vykdymo šalyse ir nevyriausybinių organizacijų (NVO), vaidmuo 
nepakankamai aiškus, vertinant projektų poveikį vystymuisi.

5) Pagrindinis klausimas atliekant EIB išorės įgaliojimo veikimo laikotarpio vidurio 
peržiūrą, ar turėtų būti atsižvelgta į ilgalaikę perspektyvą. Pranešėjas mano, kad esant 
didesniam aiškumui dėl tolesnių patobulinimų būtų galima priimti geresnius 
sprendimus, susijusius su neatidėliotinais pokyčiais. Visų pirma klausimas, ar kurti 
atskirą vystymosi instituciją, ar ne, bus svarstomas ateityje, tačiau tuo pat metu būtina 
nedelsiant plėtoti tokius EIB pajėgumus. Todėl ataskaitoje turėtų būti nustatyti 
diskusijų apie vidutinės trukmės laikotarpio pokyčius pagrindai.

6) Komisijos pasiūlyme diskusijos dėl bendradarbiavimo su kitomis TFI, paramos 
teikėjais ir kitomis finansų institucijomis platformos kūrimas numatomas būsimam 
laikotarpiui. Tuo tarpu jau sukaupta teigiamos patirties ir pateiktas pasiūlymas taikyti 
tokią platformą 2 mlrd. EUR rezervui, skirtam kovai su klimato kaita. Todėl tokios 
platformos sukūrimas yra klausimas, kurį reikia išspręsti per trumpą laiką.

7) Reikėtų parengti aiškesnes gaires dėl tolesnių patobulinimų ES dotacijų ir EIB paskolų 
derinimo srityje. Sukaupta nemažai patirties ir atlikta nemažai mokslinių tyrimų šiuo 
klausimu, tačiau daugiausia neaiškumų tebekyla dėl mažiau svarbių aspektų. Ši 
problema galėtų būti toliau plėtojama sprendime.

8) Nors padaryta didelė pažanga, susijusi su EIB operacijų skaidrumu šalyse, kurias 
apima išorės įgaliojimas, reikia dar labiau didinti šį skaidrumą, ypač ribojant ryšius su 
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bendrovėmis, registruotomis arba veikiančiomis mokesčių rojuje, taip pat taikant ES 
standartus viešųjų pirkimų procedūrose ir kovojant su korupcija.

9) Klausimas dėl koordinavimo su kitomis TFI kelia susirūpinimą dėl galimo veiklos 
sutapimo ir nepageidaujamos konkurencijos, susijusios su ES finansuojamais 
projektais, atsiradimo. Parlamentas ir Taryba gali nuspręsti nagrinėti šį klausimą savo 
sprendime.

10) EIB sukaupta patirtis suteikia galimybę aptarti finansinių priemonių, taikomų 
skirtinguose regionuose, įvairinimą, vietos valdžios institucijų skolinimo taisykles ir 
būtinybę stiprinti banko pajėgumus vykdant įgaliojimus.

11)  Neprivalomo įgaliojimo taikymas klimato kaitos projektams finansuoti galėtų būti 
papildytas tam tikrais plačiais tinkamumo kriterijais (pvz., tvarumu, pagalbą 
gaunančių šalių tarptautiniais įsipareigojimais ir kt.).

12) Siūloma suteikti EIB daugiau lankstumo finansinių priemonių, rizikos prisiėmimo ir 
administracinių gebėjimų srityse, siekiant vykdyti operacijas mažas ir vidutines 
pajamas gaunančiose šalyse, kuriose būtų kaupiamas privatus kapitalas. Kai kurios iš 
šių idėjų galėtų būti įgyvendintos ilguoju laikotarpiu, tačiau pranešėjas siūlo jas 
apsvarstyti, nes joms įgyvendinti reikėtų iš dalies pakeisti išorės įgaliojimą ir EIB 
susitarimo memorandumus su kitomis TFI.

Perspektyvos

Minėti klausimai kyla po diskusijų susijusiuose Europos Parlamento komitetuose (DEVE, 
AFET, ECON, INTA, CONT), taip pat su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais.

Nors ir atkreipdamas dėmesį į šiuos klausimus, pranešėjas pažymi, kad pradinė Tarybos 
pozicija yra gana konservatyvi, todėl jis siūlo tęsti konceptualias diskusijas dėl EIB išorės 
veiklos vystomojo aspekto ir apsiriboti galiojančiomis taisyklėmis ir banko investavimo 
kryptimis. 

Taikydami bendro sprendimo procedūrą Parlamentas ir Taryba turės pasiekti abiem šalims 
priimtiną kompromisą. Taigi komitetas turi priimti sprendimą ne tik dėl prioritetų, bet ir 
dėl Europos Parlamento pozicijos griežtumo ribų.

Šiam susitarimui nustatytas terminas bus trumpas, nes jį reikia pasiekti jau 2011 m. pradžioje, 
siekiant užtikrinti EIB operacijų tęstinumą.


