Juhend projektiteostajatele
ja partneritele EIP Grupi
läbipaistvuspoliitika kohta
1. Üldteave
EIP Grupp on koostanud läbipaistvuspoliitika, mis on
kooskõlas rahvusvahelise parima tava ning teiste ELi asutuste
ja institutsioonide läbipaistvusstandarditega. ELi panga ja
asutusena on EIP Grupil erikohustus olla oma sidusrühmade
jaoks avatud ja läbipaistev.
Poliitika kohaselt on üldsusel õigus taotleda kõikide EIP valduses
olevate andmete ja dokumentide avalikustamist. Samal ajal
tagatakse sellega EIPs panga klientide ja projektipartnerite
antud konfidentsiaalse teabe kaitse.
Juhendi eesmärk on teavitada projektiteostajaid, kelle
projekte EIP või mõni tema partner täielikult või osaliselt
praegu või edaspidi rahastab, teatavatest läbipaistvuspoliitika
põhisätetest ning nende tegelikust kohaldamisest teabe
suhtes, mida EIP oma tegevuse käigus koostab või saab.
Juhend ei sisalda täielikku ega kõikehõlmavat ülevaadet EIP
Grupi läbipaistvuspoliitikast, vaid see on koostatud üksnes
teavitamise eesmärgil ning sellest ei saa tuletada õigusi.
EIP teabele juurdepääsu eeskirjad ja kord on kindlaks määratud
panga läbipaistvuspoliitikas ning projektiteostajad ja teised
huvitatud isikud peaksid usaldusväärsete suuniste saamiseks
juhinduma sellest.

2. EIP läbipaistvuspoliitika alus
•	ELi institutsioonide, organite ja asutuste avatuse põhimõte
on sätestatud eelkõige Euroopa Liidu lepingu artiklis 1 ja
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 15 lõikes 1.

•	Lisaks peab pank ELi asutusena järgima teatavaid ELi
määruseid, näiteks määrust (EÜ) nr 1367/2006, mis
käsitleb keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade
otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu
poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete
kohaldamist ühenduse institutsioonide ja organite suhtes.
Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 15
lõikele 3 tagab EIP haldusülesannete täitmisel ka seda, et
tema dokumentidele juurdepääsu käsitlevad eeskirjad
oleksid kooskõlas kohaldatavate ELi määrustega, milles
sätestatakse dokumentidele juurdepääsu üldpõhimõtted
ja piirangud, eelkõige määrusega (EÜ) nr 1049/2001,
mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi,
nõukogu ja komisjoni dokumentidele.
•	EIP Grupp on seega vastu võtnud läbipaistvuspoliitika,
millega kohaldatakse seda reguleerivat raamistikku
praktikas grupi kehtestatud eeskirjades ja kordades.

3. EIP läbipaistvuspoliitika sisu
•	Poliitika tervikteksti saab alla laadida panga veebisaidilt:
( w w w. e i b. o rg / i n fo ce nt re / p u b l i c at i o n s / a l l / e i b -
group-transparency-policy.htm).
•	Poliitika kohaselt on üldsusel õigus taotleda kõikide EIP
valduses olevate andmete ja dokumentide avalikustamist
ning see toimub poliitikas kirjeldatud korras. Lisaks
tutvustatakse selles panga üldist lähenemist läbipaistvusele,
sidusrühmade kaasamisele ja avalikule konsultatsioonile.
Selles kirjeldatakse ka teavet, mida pank korrapäraselt oma
veebisaidil avaldab, samuti panga kaebuste lahendamise ja
edasikaebemehhanisme.

4. Teabe avalikustamise eeskirjad ja kohustused
•	EIP saab üldsuselt (nt kodanikelt, organisatsioonidelt
või
akadeemilistelt
ringkondadelt)
korrapäraselt
avalikustamistaotlusi, mida käsitletakse kooskõlas
läbipaistvuspoliitikaga. Nende taotluste hulgas on
juhtumid, mis on seotud panga klientide või partnerite
teabe ja dokumentidega.
•	Asjaomased teabe avalikustamise sätted põhinevad
avalikustamiseelduse põhimõttel (artikkel 5.1). See
tähendab, et põhimõtteliselt kogu teave ja kõik
dokumendid, mis on EIP valduses, võidakse huvitatud
isikutele nende nõudmisel avalikustada.
•	Samas hoiab pank oma äripartnerite konfidentsiaalsust
ega avalda andmeid, mille suhtes kehtib ametisaladus.
Selle tagamiseks on läbipaistvuspoliitikas sätestatud
avalikustamise eeskirja erandid, mis kaitsevad õigustatud
huve sellise teabe suhtes, mis on panga valduses ja mida
on kirjeldatud selle poliitika 5. peatükis.
•	Välja arvatud juhul, kui avalikustamine teenib ülekaalukaid
üldisi huve, ei või pank avalikustada teavet, mille
avaldamine kahjustaks:
– projektiteostaja ärihuvide kaitset (nt teave, mis on
kaitstud panga sõlmitud konfidentsiaalsuskokkulepetega) (artikkel 5.5);
– projektiteostaja intellektuaalomandit (artikkel 5.5).
•	Ülekaaluka üldise huvi olemasoluks loetakse näiteks
seda, kui taotletav teave on seotud keskkonda sattuvate
heitkogustega. Seega tuleb sellist teavet nõudmisel
põhimõtteliselt avaldada.

•	Teabe või materjalide puhul, mille on esitanud või
koostanud kolmas isik, konsulteerib pank enne
nõudmisel avalikustamist oma läbipaistvuspoliitika
kohaselt selle isikuga, et teha kindlaks, kas teave või
materjalid on konfidentsiaalsed, välja arvatud juhul, kui
on selge, kas dokumenti või materjali võib avalikustada
või mitte (artikkel 5.9). Ülekaaluka üldise huvi põhimõtet
kohaldatakse ka EIP hoitava teabe suhtes, mille on
esitanud või koostanud kolmas isik.
•	Vastavalt läbipaistvuspoliitika artiklile 5.6 keelatakse
juurdepääs, kui avalikustamine kahjustaks tõsiselt
panga otsustusprotsessi terviklikkust.
•	Erandid puudutavad ka teavet individuaalsete vahendite
kohta, mida eraldavad kohalikud pangad EIPga sõlmitud
krediidiliinide raames oma klientide investeeringute
toetuseks. See teave kuulub vahendajapanga pädevusse
panga ja tema klientide vahelise tavalise ärisuhte osana.
•	Pank ei ole selle vastu, et projektiteostajad, laenuvõtjad
või muud pädevad isikud teevad kättesaadavaks
teabe/dokumendid oma suhete ja kokkulepete kohta EIPga,
ning julgustab neid rahastatavate projektide puhul järgima
panga poliitikas sätestatud läbipaistvuspõhimõtteid.
•	EIP peab vastama avalikustamistaotlustele 15 tööpäeva
jooksul (artikkel 5.22). Erandjuhtudel, näiteks siis, kui
taotlus on seotud väga pika dokumendiga või teave ei
ole kohe kättesaadav või seda on keeruline koguda ning
kui vastust ei saa esitada ettenähtud tähtaja jooksul,
püüab EIP siiski anda vastuse sellisele keerulisele
päringule hiljemalt 30 tööpäeva jooksul alates päringu
kättesaamisest (artikkel 5.24).
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