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Kontekst in pozitivni vidiki predloga Komisije

O zunanjem mandatu Evropske investicijske banke (EIB) od leta 2009 soodločata Parlament 
in Svet, po tem, ko je Evropski parlament spodbijal izbrano pravno podlago.

Evropska unija zagotavlja proračunsko jamstvo za EIB za kritje državnih in političnih tveganj 
v zvezi s posojili in jamstvi za posojila, ki se izdajo zunaj Evropske unije v podporo 
zunanjepolitičnih ciljev EU.

Predlog Evropske komisije1 temelji na vmesnem poročilu o zunanjem mandatu EIB, torej na 
vseh študijah in razpravah o tej zadevi, ki so bile opravljene v zadnjem letu2. 
V njem je opredeljen ambiciozen program za nadaljnje izboljšanje dela EIB zunaj EU, kar 
zadeva učinkovitost, usklajevanje in poravnavanje s cilji EU. 
Sprejetje in izvajanje tega predloga bi povečalo učinkovitost banke v državah zunaj EU in 
okrepilo njene zmogljivosti v letih do 2013. 

Zgornji znesek financiranja EIB v okviru jamstva EU za obdobje 2007–2013 znaša 
27,8 milijard EUR in se razdeli na dva dela:

(a) splošni mandat v višini 25,8 milijard EUR

(b) mandat za podnebne spremembe v višini 2 milijard EUR.

Ocenjene proračunske posledice, kar zadeva oblikovanje rezervacij jamstvenega sklada in pa 
človeške in upravne vire, vključene v upravljanje jamstva EU, so za obdobje 2012–2013 
naslednje:

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

Predlog Komisije zagotavlja nadaljevanje dejavnosti EIB v ustreznih regijah, omogoča 
doslednejše določanje ciljev in prednostnih nalog prek določanja horizontalnih ciljev na 
visoki ravni, krepi osredotočenost EIB na reševanje razvojnih ciljev in njene zmogljivosti za 
to ter predlaga konkretne mehanizme za izboljšanje usklajevanja z drugimi finančnimi 
institucijami in mednarodnimi donatorji. Komisija predlaga sprostitev 2 milijard EUR iz 
neobveznega mandata, in sicer ne za zvišanje posameznih regionalnih zgornjih mej, ampak 
kot mandat, namenjen projektom, ki prispevajo k boju proti podnebnim spremembam v vseh 
regijah, vključenih v ta sklep. 

Sprejetje predloga Komisije bi omogočilo nadgrajevanje pozitivnih izkušenj EIB v državah, 
ki niso članice EU, ter doseganje mnogo boljših, učinkovitejših in doslednejših rezultatov.

                                               
1 Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube 
pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj EU (KOM(2010)0174). Glej tudi COM(2010)173.
2 Neodvisna ocena COWI (feb. 2010), poročilo in priporočila upravljalnega odbora “modrih”, ki mu predseduje 
Michel Camdessus (feb. 2010), SEC(2010)442, SEC(2010)443, študija oddelka za pripravo politik o reformi 
Evropske investicijske banke: kako izboljšati vlogo EIB pri razvoju.
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Točke za razpravo

Vseeno ostaja več področij, za katera poročevalec predlaga, da se o njih temeljiteje razpravlja 
v Evropskem parlamentu ter z drugimi institucijami in zainteresiranimi stranmi:

1) Zgornje meje ostanejo nespremenjene, kljub temu, da se dodajo nove države 
upravičenke, in kljub visokim ravnem črpanja sredstev v nekaterih regijah do konca 
leta 2010. Zaradi tega bodo imele nekatere celotne regije zelo majhne možnosti za 
dodatne projekte do leta 2013.

2) Številne so izboljšave mehanizmov za uskladitev dejavnosti EIB s politikami EU v 
ustreznih regijah. Vloga, predvidena za Evropsko službo za zunanje delovanje 
(EEAS), pa ni zelo dejavna, kar škodi usklajevanju med Komisijo in EIB. Potreben je 
tudi večji nadzor Evropskega parlamenta pri določanju in izvajanju horizontalnih 
ciljev.

3) Zahteva se boljše osredotočanje na razvojne cilje s predhodnim skrbnim pregledom in 
oceno projektov. Merila za ocenjevanje razvojnih ciljev pa niso dobro opredeljena.

4) Veliko je določb za odprtost in informacije o projektih v okviru zunanjega mandata 
EIB, vendar vloga različnih zainteresiranih strani – kot so vlade v državah, kjer 
potekajo dejavnosti, in nevladne organizacije – ni dovolj jasna, ko gre za ocenjevanje 
razvojnega vpliva projektov.

5) Pomembno vprašanje pri pripravi vmesnega pregleda zunanjega mandata EIB je, ali bi 
bilo treba upoštevati dolgoročno perspektivo. Poročevalec verjame, da bi večja jasnost 
glede nadaljnjega razvoja omogočala boljše rešitve, kar zadeva takojšnje spremembe.
V prihodnosti se bo razpravljalo zlasti o vprašanju, ali oblikovati ločeno razvojno 
institucijo ali ne, medtem pa je neizbežno oblikovanje tovrstnih zmogljivosti v okviru 
EIB. Zato bi bilo treba v poročilu določiti okvir razprave o srednjeročnih spremembah.

6) V predlogu Komisije je razprava o oblikovanju podlage za sodelovanje z drugimi 
mednarodnimi finančnimi institucijami, donatorji in drugimi finančnimi institucijami, 
odložena v prihodnost. Obenem so se že nabrale pozitivne izkušnje, predlaga pa se 
tudi, da se takšno podlago uporabi za sprostitev rezerv v višini 2 milijard EUR za boj 
proti podnebnim spremembam. Zato gre pri oblikovanju tovrstne podlage za 
vprašanje, na katerega je treba odgovoriti v kratkem.

7) Potrebne so jasnejše smernice glede nadaljnjih izboljšav pri kombiniranju nepovratnih 
sredstev EU in posojil EIB. O tem vprašanju je na voljo veliko izkušenj in raziskav, 
vseeno pa težave ostajajo v podrobnostih. To vprašanje bi bilo mogoče dodatno 
razdelati v sklepu.

8) Navkljub velikemu napredku, kar zadeva preglednost dejavnosti EIB v državah, tudi v 
okviru zunanjega mandata, se še vedno pojavljajo zahteve po njenem dodatnem 
povečanju, zlasti pri preprečevanju stikov s podjetji, ki so registrirana ali delujejo v 
davčnih oazah, ter uporabi standardov EU za javna naročila in boju proti korupciji.
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9) Vprašanje, povezano z usklajevanjem z drugimi mednarodnimi finančnimi 
institucijami, povzroča pomisleke glede morebitnega prekrivanja dejavnosti in 
nastanka neželene konkurence, povezane s projekti, ki jih financira EU. Parlament in 
Svet bi se lahko odločila, da to vprašanje upoštevata v sklepu.

10) Zbrane izkušnje EIB omogočajo razpravo o diverzifikaciji finančnih instrumentov, ki 
se uporabljajo v različnih regijah, o urejanju posojil za državne subjekte na poddržavni 
ravni in potrebi po okrepitvi banke za uresničevanje njenega mandata.

11)  Sprostitev neobveznega mandata za financiranje projektov na področju podnebnih 
sprememb bi bilo mogoče dopolniti z nekaterimi širšimi merili upravičenosti (prim. 
trajnost, mednarodne obveznosti države prejemnice itd.).

12) Predlaga se, da se EIB omogoči večja prožnost, kar zadeva instrumente financiranja, 
prevzemanje tveganja in upravne zmogljivosti, da se omogočijo dejavnosti v državah z 
nizkim in srednjim dohodkom, ki bi pritegnile zasebni kapital. Nekatere od teh zamisli 
utegnejo biti uresničljive dolgoročno, vendar poročevalec predlaga, naj se o njih 
razmisli, saj bi vključevale spremembo zunanjega mandata in memorandumov o 
soglasju EIB z drugimi mednarodnimi finančnimi institucijami.

Obeti za prihodnost

Našteta vprašanja izhajajo iz razprav v pristojnih parlamentarnih odborih (DEVE, AFET, 
ECON, INTA, CONT), pa tudi z različnimi zainteresiranimi stranmi.

Medtem ko vam poročevalec te zamisli ponuja v razmislek, bi želel opozoriti, da je 
izhodiščno stališče Sveta precej konzervativno, ter predlaga nadaljnje konceptualne 
razprave o razvojnem vidiku zunanjih dejavnosti EIB in ohranjanje obstoječe ureditve in 
investicijske usmeritve banke. 

Parlament in Svet bosta morala v okviru postopka soodločanja doseči kompromis. Zato se 
mora odbor odločiti tudi o glavnih točkah stališča Parlamenta in ne le o prednostnih 
nalogah.

Časovni okvir za takšen dogovor bo kratek, saj bi ga bilo treba doseči že v začetku leta 2011, 
da se ohrani neprekinjena dejavnost EIB.


