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ETTEPANEKUD 

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

 

1. toetab EIP aktsionäride otsust suurendada panga täielikult sissemakstud märgitud kapitali 

10 miljardi euro võrra, mis peaks võimaldama pangal anda kuni 60 miljardi euro ulatuses 

uusi pikaajalisi laene; soovib saada selgitust selle kohta, kuidas selline sekkumisvõime 

suurendamine on kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud Euroopa 

Investeerimispanga põhikirja käsitleva protokolli nr 5 artikli 16 lõikega 5, milles 

sätestatakse, et panga antud laenude ja tagatiste tagasimaksmata kogusumma ei tohi 

kunagi ületada 250% tema märgitud kapitalist; 

2. kinnitab veel kord, et on oluline, et EIP täidab vabatahtlikult praegu kehtivaid Basel II 

lepingu kapitalinõudeid, ja soovitab pangal edaspidi täita ka uue Basel III lepingu 

nõudeid, võttes arvesse oma tegevuse eripära; peab väga oluliseks, et EIP säilitaks AAA 

reitingu; 

3. toonitab, et panga laenuportfelli üldine krediidiriski tase on tõusnud ühelt poolt 

vastaspoolte maksevõimelisusele avaldatava tugevneva surve tõttu, mis tuleneb 

majanduskriisi jätkuvast mõjust, ja teiselt poolt uute tehingutega kaasneva suurema 

krediidiriski tõttu; soovitab EIP-l võtta laenuportfelli kvaliteedi halvenemist takistavaid 

asjakohaseid meetmeid; 

4. võtab teadmiseks, et projektivõlakirju hakkavad liit ja EIP ühiselt toetama; toetab liidu 

liikmesriikide üleskutset pangale töötada välja sellised võlakirjad suuremahuliste 

infrastruktuuriprojektide pikaajalise rahastamise parandamiseks; 

5. toonitab siiski, et avaliku ja erasektori partnerluse alusel EIP poolt rahastatava 

infrastruktuuri puhul tuleks kogu avalike vahendite kasutamine avalikustada ning teha 

selget vahet avalikkuse ja erapartnerite kantaval riskil; 

6. teeb ettepaneku, et komisjon koostöös EIPga, arvestades EIP töötajate teadmisi ja oskusi 

ning EIP mahuka infrastruktuuri rahastamise kogemust, teostaks investeeringute 

rahastamise strateegilise analüüsi, välistamata ühtegi stsenaariumi: toetused, 

liikmesriikide poolt EIP kapitalis märgitud summade vabastamine, Euroopa Liidu 

sissemaksed EIP kapitali, laenud, uuenduslikud vahendid, pikaajaliste ja mitte kohe 

kasumlike projektidega seotud finantskorraldus, tagatissüsteemide väljatöötamine, 

investeeringute kohta eraldi jao loomine ELi eelarves, Euroopa, riiklike ja kohalike 

ametiasutuste vahelised finantskonsortsiumid, avaliku ja erasektori partnerlused jne; 

7. on seisukohal, et EIP kui pank, kellel tuleb hoida AAA reitingut, ei tohiks olla avatud 

riskile seoses finantssekkumistega, mida tavaliselt tehakse riigieelarve investeeringute 

jaost, mis Euroopa Liidu eelarves puudub; 

8. kordab mitme aasta jooksul korduvalt esitatud nõuet seada sisse usaldatavusnõuete 

täitmise järelevalve EIP üle; 
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9. teeb ettepaneku, et kõnealust regulatiivset kontrolli 

 i) teostaks Euroopa Keskpank ELi toimimise lepingu artikli 127 lõike 6 alusel või 

 ii) seda teostataks tulevase pangandusliidu raames, mille kohta komisjon esitas 12. 

septembril 2012. aastal teatise1; 

 iii) või kui see ei ole võimalik, siis teostaks seda EIP nõusolekul Euroopa 

Pangandusjärelevalve kas ühe või enama liikmesriigi järelevalveasutuste osalemisel 

või ilma selleta või sõltumatu audiitor; 

 avaldab kahetsust, et komisjon ei ole selles osas ettepanekuid esitanud, vaatamata 

parlamendi poolt esitatud üleskutsetele, millest esimene pärineb 2007. aastast; 

10. nõuab, et komisjon annaks parlamendile tagatise selle kohta, et EIP tegevus on vastavuses 

konkurentsieeskirjadega, eriti seoses teiste krediidiasutustega; 

11. kordab ettepanekut, et Euroopa Liidust võiks saada EIP liige; 

12. väljendab heameelt EIP struktuuriprogrammide laenude süsteemi üle, mis aitab ELi 

struktuurifondidega seoses märkimisväärselt kaasa kaasrahastamisele riikide eelarvetest; 

julgustab panka seda toetust laiendama, et teha vajalikke investeeringuid majanduskriisist 

rängalt mõjutatud liikmesriikides; märgib siiski, et see meede tuleks hoida 

struktuurifondide programmidest lahus ning kriisi lõppedes tuleks sellest järk-järgult 

loobuda; 

13. väljendab heameelt panga piirkondlike algatuste üle, eriti Läänemere ja Doonau 

piirkondades, eesmärgiga parandada nende piirkondade üldist jätkusuutlikkust ja 

konkurentsivõimet; peab neid algatusi parimateks tavadeks, pidades silmas võimalust 

laiendada tuge muudele ELi piirkondadele; 

14. väljendab heameelt panga osalemise üle Euroopa pangandussektori 

koordineerimisalgatuses (nn Viini algatus), mille eesmärk on hoida ära piiriüleste 

pangakontsernide laiaulatuslik ja koordineerimatu väljatõmbumine Kesk- ja Ida-Euroopast 

ning Läänemere piirkonnast, ning panga osalemise üle tulevases finantsinstitutsioonide 

ühises rahvusvahelises tegevuskavas Kesk-, Ida- ja Kagu-Euroopa liikmesriikide ning 

kandidaatriikide majanduse elavdamiseks ja majanduskasvu soodustamiseks; 

15. julgustab EIPd tegema suuremaid pingutusi oma laenutegevuse edendamiseks väljaspool 

ELi ning tihendama koostööd muude ülemaailmsete ja piirkondlike arengupankade ning 

liikmesriikide arengu rahastamise asutustega, et vähendada kulusid ning kasutada 

vahendeid tõhusamalt; 

16. tuletab EIP-le meelde seoses 15. detsembril 2010. aastal avaldatud EIP poliitikaga nõrgalt 

reguleeritud, läbipaistmatute ja koostööst keelduvate jurisdiktsioonide suhtes, et tal on 

kohustus see poliitika pidevalt läbi vaadata ja teha ettepanekuid selle asjakohaseks 

ajakohastamiseks kooskõlas muude rahvusvaheliste finantseerimisasutuste tavades ja 

õigusraamistikes toimuvate arengutega; kutsub EIP-d üles teavitama parlamenti kõigist 

selles osas tehtavatest või kavandatavatest otsustest.  

                                                 
1 COM(2012)0510. 
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