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 ET 

 

ETTEPANEKUD 

 

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

 

1. on veendunud, et on saabunud aeg suurendada oluliselt pikaajalisi strateegilisi 

investeeringuid Euroopas, pöörates seejuures erilist tähelepanu infrastruktuuride ja 

ühtekuuluvuse peamistele valdkondadele; nõuab sellega seoses, et: 

– EIP tegevus oleks Euroopa Parlamendi jaoks läbipaistvam; 

− EIP-l oleks selge kohustus Euroopa Parlamendile aru anda; 

– finantsvahendeid kasutataks sihtotstarbeliselt;  

2. toetab selliseid kvaliteetsete investeeringute tegijaid nagu EIP, eelkõige tema 

kogemuste tõttu uuenduslike rahastamisvahendite, näiteks struktureeritud 

rahastamisvahendi, riskijagamisrahastu ja Euroopa puhta transpordi vahendi 

kasutamisel;  

3. toetab seisukohta, et EIP-l on vältimatult vaja säilitada AAA-reiting;  

4. kordab oma nõuet, et EIP tegevuse üle tuleks teostada usaldatavusnormatiivide 

täitmise järelevalvet, et jälgida tema finantsseisundit, tulemuste mõõtmise täpsust ja 

heade ametialaste tavade järgimist;  

5. teeb ettepaneku, et kõnealust regulatiivset kontrolli teostaks: 

i) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõike 6 alusel Euroopa Keskpank; 

ii) või, kui see ei ole võimalik ja kui EIP teeb ise vastava algatuse, teostaks 

kontrolli Euroopa Pangandusjärelevalve − kas koos ühe või mitme riikliku 

reguleeriva asutusega või ilma selleta − või sõltumatu audiitor; 

6. nõuab, et komisjon esitaks parlamendile 30. novembriks 2011 EIP 

usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalve võimalike valikute õigusliku analüüsi; 

7. teeb ettepaneku, et komisjon täidaks koostöös EIPga – arvestades panga inimressursi 

kvaliteeti ja kogemusi ulatuslikesse infrastruktuuridesse investeerimisel – 

investeeringute rahastamise strateegilise planeerimise ülesannet, milles ei välistata 

ühtegi hüpoteesi: toetused, liikmesriikide poolt EIP kapitalis märgitud summade 

vabastamine, Euroopa Liidu osa EIP kapitalis, laenud, uuenduslikud vahendid, 

pikaajaliste ja mitte kohe kasumlike projektidega seotud finantskorraldus, 

tagatissüsteemide väljatöötamine, investeeringute kohta eraldi jao loomine Euroopa 
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Liidu eelarves, Euroopa, riiklike ja kohalike asutuste vahelised finantskonsortsiumid, 

avaliku ja erasektori partnerlused jne. 

8. tuletab meelde, et juhtis tähelepanu hoiatavale ja murettekitavale asjaolule, et mõned 

ELi programmide ja rahaliste vahenditega seotud EIP juhtimisaspektid on eelarve 

täitmisele heakskiidu andmise menetlusest välja jäetud, mis eeldab komisjoni ja EIP 

vahelist erilist koordineerimist ning raskendab tulemustest ülevaadet saamist; nõuab 

endiselt, et EIP esitaks Euroopa Parlamendile kogu teabe oma tulemuste kohta: seatud 

ja saavutatud eesmärgid, võimalike kõrvalekallete põhjused ja läbiviidud hindamiste 

tulemused; kutsub komisjoni üles esitama EIPga seotud koordineerimismenetluste ja 

nende tulemuslikkuse kohta üksikasjaliku teabe; 

9. kutsub komisjoni üles nõudma EIP-lt avaldust EIP selliste tegevuste kohta, millel on 

oluline mitmekordistav mõju ja mida rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest; 

10. rõhutab, et ELi eelarvest EIP laenudele antud tagatised olid 2009. aasta lõpus oli 19,2 

miljardit eurot; rõhutab, et see summa ei ole ELi eelarve jaoks väike ning ootab 

üksikasjalikku selgitust kaasnevate riskide kohta; on seisukohal, et EIP peaks 

selgitama ka sellise suure tagatissummaga seotud laenuintresside kasutamist; 

11. palub üksikasjalikku selgitust haldustasu kohta, mille EIP ELi eelarvest sai; 

12. tunneb heameelt Lissaboni lepinguga kaasnenud muutuste üle EÜ artiklis 209 

(koosmõjus EÜ artikliga 208), milles on sätestatud, et EIP aitab oma põhikirjas 

esitatud tingimuste kohaselt kaasa ühenduse arengukoostöö alase poliitika eesmärkide 

saavutamiseks vajalike meetmete võtmisele; 

13. tuletab meelde, et EIP rahastamisstrateegia ja finantstehingud peaksid edendama ELi 

välistegevuse üldpõhimõtteid, millele on osutatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 21, st 

teenima demokraatia ja õigusriigi arendamise ning tugevdamise üldist eesmärki, 

inimõiguste ja põhivabaduste austamise eesmärki ning järgima rahvusvahelisi 

keskkonnaalaseid lepinguid, milles Euroopa Ühendus või selle liikmesriigid osalevad; 

on seisukohal, et EIP peab projektide eri asjakohastel etappidel tagama, et järgitakse 

keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning 

neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätteid; 

14. soovitab, et EIP oleks sihipärasem, selektiivsem, tõhusam ja rohkem tulemustele 

suunatud; on seisukohal, et VKEdeni jõudmiseks peaks EIP eelkõige koostööd tegema 

läbipaistvalt ja vastutustundlikult tegutsevate finantsvahendajatega, kes on seotud 

kohaliku majandusega; on seisukohal, et VKEdele laenuandmisega seoses peaks EIP 

avaldama oma veebisaidil aktiivselt teavet, eelkõige eraldatud summade, siiani antud 

laenude arvu, laenu saanud piirkondade ja tööstussektorite kohta; on seisukohal, et 

avaldada tuleks ka tingimused, millele finantsvahendajad peavad vastama; 

 

15. nõuab, et EIP maksaks tagatiste puhul, mille Euroopa Liit annab kahju hüvitamiseks 

seoses laenude ja tagatistega, mis on antud väljaspool Euroopa Liitu rakendatud 

projektidele, finantsturul kasutatavate tagatiste keskmisele hüvitustasemele vastavat 

hüvitist; on seisukohal, et kontrollikoda peaks auditeerima nii tagatist, mille Euroopa 
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Liit EIP-le annab, kui ka selle hüvitamist; 

16. kordab oma ettepanekut, mille kohaselt peaks Euroopa Liidul olema võimalik saada 

EIP liikmeks; 

17. kutsub EIP-d üles kehtestama selgeid rahastamistingimusi finantsvahendajatele ja 

andma aru edusammudest, mida on tehtud läbipaistvuse ja vastutustundlikkuse 

suurendamisel, eelkõige finantsvahendajate kaudu antud laenude osas; on seisukohal, 

et EIP peaks ajakohastama ja muutma rangemaks oma poliitika offshore-

finantskeskuste suhtes ning minema kaugemale praeguste OECD nimekirjadega 

kehtestatud võrdsetest tingimustest ja võtma arvesse kõiki jurisdiktsioone, mis võiksid 

lubada maksude vältimist või maksudest kõrvalehoidmist; 
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