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SELETUSKIRI – FAKTIDE JA TÄHELEPANEKUTE KOKKUVÕTE 

2015. aasta juulis jõustus Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (edaspidi „EFSI“) 

käsitlev määrus. Enne seda pidasid Euroopa Komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament nii 

sisu poolest kui ka ajalises mõttes intensiivseid läbirääkimisi. Euroopa Parlament rõhutas 

nende läbirääkimiste käigus mitmeid poliitilisi ja tehnilisi kohandusi ning tal õnnestus 

oluliselt parandada komisjoni ettepanekut, mis oli eelnevalt läbi räägitud Euroopa 

Investeerimispangaga (edaspidi „EIP“).  

Vaatame tagasi: mida Euroopa Parlament kolmepoolsetel läbirääkimistel saavutas  

Erakondade märkimisväärse koostöö vaimus peetud 66 tundi kestnud kolmepoolsetel 

läbirääkimistel õnnestus Euroopa Parlamendil saavutada järgmist:  

 EFSI toob tõelist täiendavust. Paljud projektid, millel on potentsiaal viia Euroopa 

majandust edasi, nagu investeeringud energiatõhususse, lairibaühendusse ja transporti, 

ei saa piisavat rahastust üksnes seetõttu, et need on liiga riskantsed. Euroopa 

Parlament koostas projektide valimiseks selged juhised abikõlblikkuse kriteeriumide, 

investeerimissuuniste ja tulemustabelite näol, et EFSI selge eesmärk oleks teha 

tulevikku suunatud investeeringuid;  

 ELi tagatisfondi 8 miljardi euro suurune rahastus kindlustati täiendava 1 miljardi 

euroga varudest (s.o nö värsked assigneeringud), mille tõttu kärbiti nii programmi 

„Horisont 2020“ kui ka Euroopa ühendamise rahastut 500 miljoni euro võrra 

(võrreldes komisjoni algse ettepanekuga). See summa suurendas kogueraldist varust 3 

miljardi euroni ja vähendas vastavalt kahest programmist tulevaid eraldisi;  

 võimas vahestruktuur. Arvestades, et liikmesriigid andsid teada, et ei soovi EFSI 

struktuuris osaleda, ja tunnustades riiklike tugipankade edukat rolli tänapäeva 

Euroopas, laiendas Euroopa Parlament EFSI tegutsemisruumi, võttes kasutusele 

vahestruktuuri;  

 VKEde toetamine. Nad on majanduskasvu ja töökohtade loomisel peamine jõud ning 

saavad EFSIst kasu eelkõige, kuid mitte ainult Euroopa Investeerimisfondi VKEde 

komponendi kaudu;  

 oluline panus majanduslikku, sotsiaalsesse ja territoriaalsesse sidususse ning tööhõive 

suurendamine;  

 EFSI investeeringute tugeva geograafilise ja valdkondliku koondumise ärahoidmine;  

 Euroopa investeerimisnõustamise keskus pakub avalikele projektide arendajatele 

tasuta oskusteavet ja VKEdelt võetavad tasud piiratakse kolmandikuga nende kulust, 

et tagada õiglane juurdepääs EFSI rahastusele kogu liidus; 

 tagatise laiendamine kolmandates riikides toimuvatele projektidele. 

 

Euroopa Parlamendil õnnestus laiendada EFSI võimalust aidata kaasa majanduskasvule ja 
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töökohtade loomisele tulevikku suunatud investeeringute edendamisega, mis ei olnud 

esiplaanil komisjoni koostatud ja nõukogu toetatud algses ettepanekus.  

Milline on olukord poolteist aastat pärast EFSI loomist?  

EFSI on nüüd tegutsenud ligi poolteist aastat. Ehkki põhjalikku ja lõplikku hindamist ei saa 

teha, võivad siiani kogutud tõendid anda määruse rakendamisest esmase ettekujutuse.  

Üldmulje on, et EFSI on kvantitatiivses mõttes saavutanud oodatud tulemused, täites 

ettenähtud ajavahemikus 315 miljardi euro suuruse eesmärgi, ning VKEde komponendi puhul 

on need tulemused ootuseid oluliselt ületanud. Kvalitatiivses mõttes on siiski kahtlusi, kas 

määrust on rakendatud täielikult kooskõlas kaasseadusandjate sätestatuga. Suunda muutvate 

projektide arendamise asemel on EIP kasutanud ELi tagatisfondi ka selliste projektide 

toetamiseks, mille kooskõla kehtestatud valikukriteeriumidega on kahtlustäratav. Selle 

asemel, et teha koostööd riiklike tugipankadega Euroopa parimate projektide leidmiseks ja 

nende toetamiseks kogu projekti elluviimise vältel, ilmneb, et EIP konkureerib nende 

osalejatega. Selle asemel, et teha ennetavalt koostööd Euroopa Parlamendiga, ei ole 

teabevoog olnud optimaalne.  

Seda muljet on rõhutatud mitmes EFSId käsitlevas uurimuses, hinnangus ja analüüsis. Kõige 

väljapaistvamas ja viimases sõltumatus mõjuhinnangus, mille tellis ja mille eest maksis 

komisjon, jõuti järeldusele, et EFSI rakendamises EIP poolt on mitmeid puuduseid.  

Eri hinnangute ja aruannete peamised järeldused on alljärgnevad.  

 Asjakohasus. Hoolimata jätkuvast investeeringute puudujäägist on EFSI olnud 

asjakohane investeerimis- ja turuvajaduste täitmisel Euroopas, keskendudes kõrge 

riskiga rahastamise nõudele.  

 Mitmekordistav mõju ja erakapital. Kuna portfelli mitmekordistav mõju sõlmitud 

tehingute puhul on 14,1 ja erainvesteeringuid kaasati 63 % ulatuses, on EFSI aidanud 

parandada rahastuse kättesaadavust ja erakapitali kaasamist. 

 Täiendavus. Kui EIP sõlmitavate tehingute maht on alates 2012. aastast olnud 

üldjoontes sama (umbes 75 miljardit eurot), siis eritegevuste maht on oluliselt 

suurenenud (umbes 4 miljardilt eurolt 2013. aastal kavandatava 20–24 miljardi euroni 

aastatel 2016–2018). Lisaks moodustasid 30. juunil 2016 lõppenud perioodil uued 

partnerid taristu ja innovatsioonikomponendi raames 85 % sõlmitud tehingutest ja 

VKEde komponendi raames 38 % sõlmitud tehingutest. Hoolimata nendest näitajatest 

ilmneb, et mitte kõik EFSI kaudu toetatud projektid ei ole tõenäoliselt tegelikult 

täiendavad. Uurimustele ja intervjuudele vastajad leidsid, et osa rahastatud 

projektidest oleks saanud rahastada ilma EFSI toeta. Teiste projektide puhul ei oleks 

investeering olnud sama ulatuslik kui EFSI toel. Uuringust ilmneb siiski, et EIP 

riskikäitumine seoses EFSI tegevustega on aja jooksul veidi paranenud.  

 Täiendavus teiste ELi rahastamisallikatega. Peamine probleem paistab olevat EFSI 

rahastuse eesmärkide ja tingimuste eristamine muudest sarnastest rahastamisallikatest, 

mis toob kaasa konkurentsi teiste ELi fondidega. See on eelkõige nii täiendavuse 

puhul Euroopa ühendamise rahastu võlainstrumentidega, mis on suunatud sama liiki 

projektidele, mida võiks rahastada EFSI taristu ja innovatsioonikomponendi raames, 
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samuti teatud EIP poolt programmi „Horisont 2020“ raames hallatavate instrumentide 

puhul. Peale selle on olemas suur vastastikune täiendavus COSME programmi ja 

InnovFiniga VKEde komponendi raames. Mõned toetusesaajad teatasid, et EFSI on 

atraktiivne, kuna see on muude investoritega võrreldes odavam ning toetusel on pikem 

tähtaeg kui muudel toetusvahenditel. Mis puudutab Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfonde, siis tunnistatakse, et EFSI kombineerimine Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidega toob lisaväärtust, kuid reguleerimisega seotud probleemid 

muudavad sellise kombineerimise keeruliseks.  

 Tulemustabel. Tulemustabeli rakendamises on puudujääke. EIP hindab projektide 

lisaväärtust mitme kriteeriumi alusel, näiteks panus EFSI eesmärkide saavutamisse, 

täiendavus, projektide majanduslik ja tehniline eluvõimelisus ning erainvesteeringute 

maksimeerimine. Kuid kriteeriumide minimaalne alammäär ega osakaal ei tundu 

olevat selgelt kindlaks määratud. 

 Menetluse tõhusus. EFSI toetus oli heakskiitmise mõistes tõhus (1/3 oodatud 

investeeringutest mobiliseeriti pärast 1/3 algset kestust). Kuid toetusesaajad ja 

vahendajad on teatanud, et heakskiitmise/hoolsuskohustuse menetlust tuleb 

kiirendada.  

 Geograafiline jaotus. Saavutati lai üldine esindatus sektoriti ja liikmesriigiti. 

Lähemal vaatlusel selgub siiski, et 30. juuni 2016. aasta seisuga ei olnud EFSI toetus 

ühtlaselt jaotunud: 15 liikmesriiki olid saanud 91 % EFSI toetusest ning 13 

liikmesriiki (pärast 2004. aasta maikuud ühinenud liikmesriigid) vaid 9 % toetusest 

(arvesse ei ole võetud mitut riiki hõlmavaid tehinguid). Taristu ja 

innovatsioonikomponendi raames olid Ühendkuningriik, Itaalia ja Hispaania saanud 

63,4 % ning VKEde komponendi raames Itaalia, Prantsusmaa ja Saksamaa 36,1 % 

kogu EFSI toetusest.  

 Sektoripõhine jaotus. Mis puudutab sektoreid, siis taristu ja 

innovatsioonikomponendi raames sõlmitud tehingud hõlmasid seitset EFSI sektorit. 

Nende hulgas domineeris energiasektor, mis sai 46 % kogu EFSI rahastusest taristu ja 

innovatsioonikomponendi raames, ületades soovitusliku 30 %-lise sektoripõhise 

koondumise piirmäära, nagu see on sätestatud EFSI strateegilises suunas. VKEde 

komponendi sõlmitud tehingud hõlmavad nelja EFSI sektorit. Nende hulgas 

domineeris teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon, mis sai 69 % kogu EFSI 

rahastusest VKEde komponendi raames.  

 Investeerimisplatvormid. Avastati, et investeerimisplatvormide loomine oli äärmiselt 

keeruline (üks aasta pärast määruse jõustumist ei olnud loodud ühtegi sellist 

platvormi) ning et Euroopa investeerimisnõustamise keskuse raames tuleks selles 

valdkonnas pakkuda rohkem tehnilist tuge. Peale selle ei ole kõikidele sidusrühmadele 

selge, milline oleks EIP roll nendes platvormides. Intervjueeritavad teatasid ka, et on 

suur nõudlus innovatsiooniprojektide järele, mis ei ületa EFSI projektide lävendit 

taristu ja innovatsioonikomponendi raames. Praegu tundub, et väikeste projektide 

rahastamise vajadust ei ole platvormide loomisel või vahendite jaotamisel 

finantsvahendajate kaudu piisavalt käsitletud. 

 Teabevahetus ja nähtavus. Teadlikkuse suurendamiseks tuleb sidusrühmi EFSIst 
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rohkem teavitada, et parandada samuti koostööd riiklike tugipankade ja kohalike 

asjaosalistega.  

 Euroopa investeerimisnõustamise keskus. Tehti kindlaks, et tuleb suurendada 

teabevahetust ja inimeste teadlikkust võimalikest teenustest, samuti tuleb parandada 

võimekust ja tugevdada sidemeid muude teenusepakkujatega. 
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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi rakendamise kohta  

(2016/2064(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 165 ja 166, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit 14, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 2015/10171 (Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi määrus), 

– võttes arvesse komisjoni 31. mai 2016. aasta aruannet Euroopa Parlamendile, nõukogule 

ja Euroopa Kontrollikojale pealkirjaga „Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi 

tagatisfondi valitsemise kohta 2015. aastal“ (COM(2016)0353), 

– võttes arvesse komisjoni 1. juuni 2016. aasta teatist Euroopa Parlamendile, Euroopa 

Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele (COM(2016)0359), 

– võttes arvesse Euroopa Investeerimispanga aastaaruannet Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule Euroopa Investeerimispanga grupi 2015. aasta rahastus- ja 

investeerimismeetmete kohta Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi raames2, 

– võttes arvesse komisjoni talituste töödokumendi hinnangut SWD(2016)0297, Euroopa 

Investeerimispanga hinnangut Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 

toimimise kohta3, määruse (EL) 2015/1017 rakendamise ad-hoc auditit Ernst and Young 

poolt4 ning Euroopa Kontrollikoja arvamust5, 

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) 2015/1017 (COM(2016)0597), 

– võttes arvesse 2015. aasta detsembris Prantsusmaal Pariisis toimunud ÜRO 

kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungjärgul (COP21) vastu 

võetud Pariisi kokkulepet, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, 

– võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust, 

 – võttes arvesse eelarvekomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni ühisarutelusid 

vastavalt kodukorra artiklile 55, 

                                                 
1 ELT L 169, 1.7.2015, lk 1. 
2 http://www.eib.org/attachments/strategies/efsi_2015_report_ep_council_en.pdf 
3 http://www.eib.org/attachments/ev/ev_evaluation_efsi_en.pdf, September 2016 
4 14. novembri 2016. aasta aruanne, https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/ey-report-on-

efsi_en.pdf 
5 ELT C 465/1, 13.12.2016. 
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– võttes arvesse kodukorra artiklit 52 ning esimeeste konverentsi 12. detsembri 2002. 

aasta otsuse (mis käsitleb algatusraportite koostamise loa andmise korda) artikli 1 

punkti 1 alapunkti e ja 3. lisa, 

– võttes arvesse eelarvekomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni aruannet ning 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, tööhõive- ja 

sotsiaalkomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, regionaalarengukomisjoni ning 

kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamusi (A8-0200/2017), 

1. võtab teadmiseks suure investeeringute puudujäägi Euroopas, mis komisjoni hinnangul 

on vähemalt 200–300 miljardit eurot aastas; rõhutab eelkõige sellega seoses, et Euroopa 

vajab suure riskiga rahastust, eriti VKEde rahastamise, teadus- ja arendustegevuse, info- 

ja kommunikatsioonitehnoloogiate ning transpordi, side ja energiataristu valdkonnas, 

mis on vajalik kaasava majandusarengu tagamiseks; väljendab muret asjaolu pärast, et 

kõige uuemad andmed rahvamajanduse arvepidamise kohta ei näita Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (edaspidi EFSI) asutamisest saati mingit 

investeeringute tõusu, mis põhjustab muret, et ilma muutusteta ootab ees aeglase 

majanduskasvu ja kõrge töötuse määra jätkumine, eeskätt noorte ja järgmiste 

põlvkondade hulgas; rõhutab, et majanduskasvu elavdamiseks, töötuse vähendamiseks, 

tugeva, jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise tööstuse edendamiseks ning ELi 

pikaajaliste poliitikaeesmärkide saavutamiseks on vaja nimetatud investeeringute 

puudujääk kaotada, luues teatavates strateegilistes piirkondades investeeringutele 

soodsa keskkonna; 

2. rõhutab EFSI rolli rahastusega seotud raskuste lahendamisel ja takistuste kõrvaldamisel 

ning strateegiliste, muutusi toovate ja tootlike investeeringute rakendamisel, mis 

annavad majandusele, keskkonnale ja ühiskonnale palju lisaväärtust, samuti 

liikmesriikide majandusvaldkonna reformimisel ja ajakohastamisel, majanduskasvu ja 

töökohtade loomisel, mille puhul turupõhist rahastamist vaatamata majanduslikule 

teostatavusele ei toimu, ja erainvesteeringute edendamisel kõigis ELi piirkondades;  

3. tuletab meelde määrusega ette nähtud Euroopa Parlamendi rolli, eelkõige seoses EFSI 

rakendamise järelevalvega; tunnistab siiski, et EFSI toimimise ja ELi majandusele 

avalduva mõju põhjalikuks tõenduspõhiseks hindamiseks on veel liiga vara, kuid on 

arvamusel, et tuleb anda esialgne hinnang valitud ja tagasilükatud projekte ning 

nendega seotud otsuseid käsitlevate kõikehõlmavate andmete alusel, et teha kindlaks 

EFSI 2.0 ja järgnevate variantide võimalikud parandusi vajavad valdkonnad; palub 

komisjonil esitada põhjalik hinnang kohe, kui kogu teave muutub kättesaadavaks; 

 

Täiendavus 

4. tuletab meelde, et EFSI eesmärk on tagada täiendavus, aidates tegeleda turutõrgete või 

mitteoptimaalsete investeerimisolukordadega ning toetades toiminguid, mida ei oleks 

saanud ellu viia või ei oleks saanud seda teha samas ulatuses liidu olemasolevate 

rahastamisvahendite raames või erasektori allikatest ilma EFSI osaluseta; juhib siiski 

tähelepanu asjaolule, et täiendavuse mõistet on vaja täpsustada;  

5. tuletab meelde, et EFSIst toetatud projekte, millega püütakse luua töökohti, edendada 

jätkusuutlikku majanduskasvu ning majanduslikku, territoriaalset ja sotsiaalset sidusust 
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kooskõlas EFSI määruse artiklis 9 kindlaksmääratud üldeesmärkidega, peetakse 

täiendavateks, kui nad hõlmavad riske, mis on iseloomulikud EIP eritegevusele, nagu 

on sätestatud EIP põhikirja artiklis 16 ja EIP krediidiriski hindamise põhimõtetes; 

tuletab meelde, et EFSI raames toetatud projektide riskiprofiil on üldjuhul kõrgem kui 

EIP tavatoimingutega toetatud projektidel; rõhutab, et EIP eritegevuse miinimumriskist 

väiksemat riski kätkevaid EIP projekte võib samuti EFSIst toetada, kui ELi tagatise 

kasutamine on vajalik täiendavuse tagamiseks; 

6. märgib, et kuigi kõiki EFSI raames heakskiidetud projekte esitletakse eritegevustena, on 

sõltumatus hinnangus leitud, et osa projektidest oleks saanud rahastada ilma ELi 

tagatise kasutamiseta; 

7. palub komisjonil koostada koostöös EIP ja EFSI juhtimisstruktuuridega loetelu 

kõikidest ELi toetatavatest ja EIP rahastatavatest meetmetest, mis on hõlmatud 

täiendavuse kriteeriumidega, ning esitada selged ja põhjalikud seletused tõendite kohta, 

et neid projekte ei oleks saanud teostada muude vahendite abil; 

8. juhib tähelepanu asjaolule, et EFSI kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete eesmärkide vahel 

võib olla vastuolu selles mõttes, et erainvesteeringute kaasamise eesmärgi täitmiseks 

võib juhtuda, et EIP rahastab väiksema riskiga projekte, mille vastu investorid juba huvi 

tunnevad; nõuab, et EIP ja EFSI juhtimisstruktuurid rakendaksid tõelist täiendavust 

vastavalt EFSI määruse artiklile 5 ning tagaksid turutõrgete kõrvaldamise ja 

mitteoptimaalsete olukordade täieliku lahendamise; 

9. palub EIP-l tagada läbipaistvus fondide haldamisel ja seoses mis tahes osaleva avaliku 

või erasektori või kolmanda osapoole vahendite päritoluga ning esitada konkreetsed 

andmed, muu hulgas konkreetsete projektide ja välisinvestorite kohta; juhib tähelepanu 

EFSI määruse sätetele, milles nõutakse parlamendile aru andmist; rõhutab taas asjaolu, 

et kõik potentsiaalsed tulevased kolmandate riikide osalejad peavad täitma kõiki ELi 

avalike hangete, tööõiguse ja keskkonnaeeskirju, ning eeldab, et EIP projektidele 

kehtivaid sotsiaalseid ja keskkonnaga seotud nõudeid kohaldatakse täielikult ka EFSI 

projektide rahastamisotsuste puhul; 

Tulemustabel ja projektide valimine 

10. märgib, et nagu on sätestatud määruses, peab projekt enne EFSI toetuse jaoks valituks 

osutumist läbi tegema hoolsuskohustuse ja otsustusmenetluse nii EIPs kui ka EFSI 

juhtimisstruktuurides; võtab teadmiseks, et projektide arendajad on väljendanud soovi 

saada kiiret tagasisidet ja suuremat läbipaistvust seoses nii valikukriteeriumide kui ka 

sellega, kui palju ja mis liiki EFSI toetust / osamakseid sellest on võimalik saada; nõuab 

suuremat selgust, et julgustada projektide arendajaid EFSI toetust taotlema, sealhulgas 

avalikustades tulemustabeli EFSI rahastuse taotlejatele; nõuab otsustamisprotsessi 

läbipaistvamaks muutmist valikukriteeriumide ja rahalise toetuse osas ning selle 

kiirendamist, tagades samal ajal jätkuvalt põhjaliku hoolsuskohustuse menetluse, et 

kaitsta ELi vahendeid; rõhutab, et hindamisprotsessi lihtsustamiseks, eelkõige 

investeerimisplatvormide jaoks, tuleks julgustada EIPd kohaldama ühist 

hoolsuskohustuse menetlust koos riiklike tugipankadega või delegeerima selle täielikult 

neile; 

11. on seisukohal, et projektide ja rahastamiskõlblike üksuste hindamise kriteeriumeid 
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tuleks selgemaks muuta; palub EFSI juhtorganeid esitada vastavalt täiendavat teavet 

kõikidele EFSI raames heakskiidetud projektidele antud hinnangute kohta, eelkõige 

seoses nende täiendavuse ja panusega jätkusuutlikku majanduskasvu ning nende 

töökohtade loomise suutlikkusega, nagu see on määruses sätestatud; nõuab kõlblike 

vastaspoolte suhtes rangemaid ühingujuhtimise eeskirju, et sellist liiki üksused oleksid 

vastuvõetavad EFSI partnerid seoses ELi põhimõtete ja Rahvusvahelise 

Tööorganisatsiooni (ILO) standarditega; 

12. tuletab meelde, et tulemustabel on vahend investeeringute komitee jaoks, mis 

võimaldab tal ELi tagatise kasutamisel eelistada paremate näitajatega ja lisaväärtust 

loovaid toiminguid, ning et investeeringute komitee peab seda vastavalt kasutama; 

kavatseb kontrollida tulemustabeli ja selle näitajate järgimist, kohaldamist ja 

kasutamist; nõuab projektide valikukriteeriumide asjakohast kohaldamist ja selle 

menetluse läbipaistvamaks muutmist; tuletab meelde, et kehtiva määruse lisa kohaselt 

peab investeeringute komitee projektide prioriseerimisel andma igale tulemustabeli 

sambale võrdse tähtsuse, sõltumata sellest, kas sambale antakse numbriline 

punktisumma või see koosneb hindeta kvalitatiivsetest ja kvantitatiivsetest näitajatest; 

peab kahetsusväärseks, et projekti tehnilisi aspekte käsitlevat kolmandat sammast 

peetakse praeguses tulemustabelis sama tähtsaks kui esimest ja teist sammast, mis on 

seotud palju olulisemate soovitud tulemustega; kritiseerib asjaolu, et EIP ise tunnistab, 

et investeeringute komitee eksperdid kasutavad neljandat sammast vaid teabe 

pakkumise eesmärgil, mitte otsustamiseks; nõuab, et tulemustabelid – välja arvatud 

tundlik äriteave – avalikustataks pärast seda, kui projekti suhtes on vastu võetud lõplik 

otsus; 

13. tunnistab, et uute innovaatiliste projektide ettevalmistamine võib võtta paar aastat, kuid 

et EIP-le avaldatakse survet saavutada 315 miljardi euro eesmärk ja seega pidi ta EFSI 

tegevused kohe käivitama; väljendab siiski muret, et EIP toetub seega suures osas oma 

olemasolevale madalama riskiga projektide esitamise süsteemile, vähendades nii oma 

tavapärast rahastust; kardab, et EFSI ei paku kõrge riskiga innovatiivsetele projektidele 

täiendavat rahastust; rõhutab, et projekti eritegevusena klassifitseerimine ei tähenda 

tingimata, et see on riskantne; projekt võib aga eritegevuseks liigituda ka seetõttu, et 

selle rahastamine on üles ehitatud kunstlikult riskantsel viisil, mis tähendab, et ka väga 

väikese riskiga projekte on lihtne muuta suure riskiga projektideks; rõhutab, et projekti 

kriteeriume ei tohiks mingil juhul leevendada üksnes selleks, et saavutada poliitiline 

eesmärk võtta kasutusele 315 miljardit eurot investeeringuid; 

14. palub, et EIP hindaks oma potentsiaalset aastast laenuandmisvõimet keskpikas 

perioodis, võttes arvesse EFSIt ja võimalikke muudatusi õigusaktides, ning jätkaks 

omavahenditest laenu andmist 70–75 miljardit eurot aastas, kasutades kasumit, 

programmide tagasimakseid jms, ning kasutaks EFSId täiendava vahendina; märgib, et 

see tähendab, et EIP tegevusmaht ulatuks kokku vähemalt 90 miljardi euroni, mitte 75 

miljardi euroni; 

15. peab oluliseks arutada, kas kavandatav finantsvõimendus 15 on asjakohane, et 

võimaldada EFSIst toetada kvaliteetseid suure riskiga projekte, ning kutsub komisjoni 

üles selle kohta hindamist läbi viima; tuletab meelde, et mainitud finantsvõimendus 15 

on portfellipõhine ja kajastab EIP rahastamiskogemust, et kõrvaldada turutõrkeid; 

nõuab, et kaalutaks avalike eesmärkide saavutamist EFSI abil täiendusena mahu 
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nõudele; soovitab võtta arvesse ka liidu poolt Pariisi kliimakonverentsil (COP21) seatud 

eesmärke; palub EIP-l avalikustada juba saavutatud finantsvõimenduse ning selle 

aluseks oleva arvutusmetoodika; 

16. juhib tähelepanu asjaolule, et väikesemahulistel projektidel esineb vajamineva rahastuse 

saamisel tihti raskusi; märgib murega, et oma väiksuse tõttu ei söanda väikesed 

projektid EFSI rahastust taotleda või peetakse neid selleks koguni kõlbmatuks; juhib 

tähelepanu asjaolule, et väikesel projektil võib sellest hoolimata olla riiklikul või 

piirkondlikul tasandil märkimisväärne mõju; rõhutab, et tuleb suurendada Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse antavat tehnilist abi, mida saab kasutada selleks, et 

nõustada ja toetada väikesemahuliste projektide arendajaid projektide koostamisel ja 

ühendamisel investeerimisplatvormide või raamlepingute kaudu; kutsub juhatust üles 

seda probleemi käsitlema ja tegema ettepanekuid selle olukorra parandamiseks; 

Sektoripõhine hajutamine 

17. rõhutab, et EFSI on nõudlusel põhinev vahend, mida peaksid siiski suunama määruses 

sätestatud ja juhatuse kindlaksmääratud poliitilised eesmärgid; nõuab selliste sektorite 

paremat teavitamist, mille investeerimisnõudlus on täitmata, kuid mis ei ole suutnud 

EFSIt veel täielikult ära kasutada, ja neile teabe edastamist; juhib sellega seoses 

tähelepanu asjaolule, et investeerimisnõudluse suurendamiseks tuleks võtta rohkem 

meetmeid ELi makromajanduslikul tasandil; 

18. väljendab heameelt, et EFSI rahastus hõlmab kõiki EFSI määruses nimetatud sektoreid; 

juhib tähelepanu, et teatud sektorid on siiski liiga vähe esindatud, eelkõige 

sotsiaaltaristu, tervise ja haridussektor, kuhu on suunatud vaid 4 % EFSI raames 

heakskiidetud rahastamisest; märgib, et sellel võib olla mitmesuguseid põhjuseid, 

näiteks asjaolu, et mõnes sektoris võivad EFSIst vahendite taotlemise kogemused ja 

tehnilised teadmised olla piiratud, või asjaolu, et nad pakkusid juba EFSI käivitamisel 

paremaid investeerimisvõimalusi ehk n-ö kohe alustatavaid ja rahastamiskõlblikke 

projekte; kutsub EIPd sellega seoses arutama, kuidas parandada sektoripõhist 

hajutamist, sidudes selle määruses sätestatud eesmärkidega ning küsimusega, kas EFSI 

toetust peaks laiendama muudesse sektoritesse; 

19. tuletab meelde, et ELi poolt heaks kiidetud COP21 kliimakokkulepe eeldab olulist 

üleminekut kestlikule investeerimisele, mida EFSI peaks täiel määral toetama; rõhutab, 

et EFSI investeeringud peavad olema nende kohustustega kooskõlas; toonitab vajadust 

tõhustada kliimamuutust käsitlevat aruandlust; 

20. juhib tähelepanu vajadusele suurendada sellistele pikaajalistele projektidele antavate 

vahendite osakaalu nagu telekommunikatsioonivõrgud või suhteliselt suure riskiga 

projektid, mis on üldjuhul seotud kõrgetasemelisema, kujunemisjärgus ja uue 

tehnoloogiaga; märgib, et investeerimine lairibataristusse ja 5Gsse, küberjulgeolekusse, 

traditsioonilise majanduse digiteerimisse, mikroelektroonikasse ja kõrgjõudlusega 

andmetöötlusse võib aidata digilõhet vähendada; 

21. peab kahetsusväärseks koondumise piirmäärade puudumist algses käivitamisetapis; 

tuletab meelde, et transpordisektor on andnud EFSIsse kõige suurema panuse, 2,2 

miljardit eurot 8 miljardist eurost, mis moodustab üle 25 % kogu tagatisfondist; märgib 

murelikult, et transpordisektor on saanud vaid ligikaudu 13 % kõikidest EFSI taristu- ja 
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innovatsioonikomponendi raames praeguseks kasutusele võetud ja kättesaadavaks tehtud 

investeeringutest, mis jääb kaugele maha iga konkreetse sektori jaoks kehtestatud 30 % 

suurusest piirmäärast; palub investeeringute komiteel pöörata erilist tähelepanu 

transpordisektori projektidele, kuna neid esineb investeerimisportfellis endiselt väga vähe 

ning transport täidab majanduskasvu ja tarbijaohutuse puhul märkimisväärset rolli; 

Juhtimine 

22. märgib, et EFSI juhtimisstruktuurid on täies ulatuses sisse seatud EIPs; on seisukohal, et 

EFSI tõhususe ja vastutuse parandamiseks tuleks arutada võimalust muuta EFSI 

juhtimisstruktuur EIP omast täielikult eraldiseisvaks; 

23. tuletab meelde, et EFSI tegevdirektor vastutab EFSI igapäevase juhtimise, 

investeeringute komitee koosolekute ettevalmistamise ja juhatamise eest ning 

esindamise eest välissuhetes; tuletab meelde, et tegevdirektorit abistab tegevdirektori 

asetäitja; peab kahetsusväärseks, et tegelikult ei ole vastavad ametikohad, eelkõige 

tegevdirektori asetäitja ametikoht, selgelt kindlaks määratud; kutsub EIPd üles kaaluma 

tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja ülesannete selgemat sätestamist, et tagada 

läbipaistvus ja vastutus; peab tähtsaks, et tegevdirektor, keda abistab tegevdirektori 

asetäitja, jätkaks investeeringute komitee koosolekute päevakorra koostamist; soovitab 

veel, et tegevdirektor peaks välja töötama menetlused, mis aitaksid lahendada 

investeeringute komitee liikmete võimalikke huvide konflikte, andma juhatusele aru 

ning tegema ettepanekuid sanktsioonide kohaldamiseks rikkumiste korral ja nende 

rakendamise vahendite kohta; usub, et tegevdirektoril ja tegevdirektori asetäitjal oleks 

nende ülesannete täitmisel suurem autoriteet, kui nad oleksid EIPst rohkem iseseisvad; 

kutsub sellega seoses EIPd üles uurima võimalusi, kuidas suurendada tegevdirektori ja 

tegevdirektori asetäitja sõltumatust; 

24. tuletab meelde, et investeeringute komitee eksperdid vastutavad EFSI projektide valiku, 

ELi tagatise andmise ning investeerimisplatvormide, riiklike tugipankade või -

institutsioonidega tehtavate tehingute heakskiitmise eest; tuletab veel kord meelde, et 

nad on sõltumatud; väljendab seetõttu muret investeeringute komitee ekspertide 

dokumenteeritud huvide konfliktide pärast, mida edaspidi tuleks igal juhul vältida; 

25. on seisukohal, et projektide valimine ei ole piisavalt läbipaistev; toonitab, et EIP peaks 

parandama EFSI raames heakskiidetud projekte käsitleva teabe avalikustamist ning 

põhjendama nõuetekohaselt täiendavust ja tulemustabelit, samuti projektide panust 

EFSI eesmärkide saavutamisse, rõhutades eriti EFSI toimingute oodatavat mõju 

investeeringute puudujäägile liidus; 

26. kutsub EIPd kaaluma, kuidas oleks tegevdirektori ja juhatuse abil võimalik parandada 

investeeringute komitee liikmete vahelist koostööd; peab tähtsaks tegevdirektori 

osalemist juhatuse koosolekutel, mis annaks tegevdirektorile võimaluse teavitada 

juhatust tulevastest tegevustest; 

27. teeb ettepaneku arutada, kuidas suurendada EFSI juhtimisstruktuuride läbipaistvust 

Euroopa Parlamendi jaoks, ja Euroopa Parlamendi nimetatava ühe täiendava täisliikme 

lisamist juhatusse; nõuab tungivalt, et EFSI juhtimisorganid annaksid Euroopa 

Parlamendile ennetavalt teavet; 
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Riiklikud tugipangad 

28. tuletab meelde, et tänu oma oskusteabele on riiklikud tugipangad EFSI edu jaoks 

hädavajalikud, kuna nad tunnevad kohalikke turge ja on nendega lähedalt seotud; leiab, 

et siiani ei ole sünergiaid vajalikul määral ära kasutatud; märgib, et on oht, et EIP tõrjub 

kohalikud institutsioonid välja, ja kutsub EIPd üles suurendama oma suutlikkust kaasata 

riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke partnereid; nõuab, et EIP toetaks olemasolevate 

avalike pangastruktuuride tõhustamist, et hõlbustada aktiivselt heade tavade ja 

turualaste teadmiste vahetamist nende asutuste vahel; on seisukohal, et selle eesmärgi 

nimel peaksid riiklikud tugipangad sõlmima EIFiga koostöölepinguid; tunnistab, et 

EFSI ja EIP on üha rohkem nõus võtma madalama järguga / allutatud osamakseid koos 

riiklike tugipankadega ning nõuab tungivalt, et nad seda jätkuvalt teeksid; kutsub 

komisjoni ja EIPd üles arutama, kas oleks kasulik kaasata riiklike tugipankade 

oskusteavet juhatusse; 

Investeerimisplatvormid 

29. tuletab meelde, et tuleks muuta võimalikuks geograafilise või temaatilise fookusega 

hajutatud investeeringud, aidates rahastada ja ühendada erinevatest allikatest tulevaid 

projekte ja fonde; märgib murega, et esimene investeerimisplatvorm käivitati alles 

2016. aasta kolmandas kvartalis ja et see viivitus vähendab märkimisväärselt 

väikesemahuliste projektide võimalust saada EFSI-lt toetust ning piiriüleste projektide 

arendamist; rõhutab vajadust lihtsustada investeerimisplatvormide loomise eeskirju; 

palub, et EIP ja Euroopa investeerimisnõustamise keskus edendaksid 

investeerimisplatvormide kui investeeringute geograafilise ja temaatilise 

mitmekesistamise vahendi kasutamist; 

30. nõuab tungivalt, et EFSI juhtorganid pööraksid investeerimisplatvormidele rohkem 

tähelepanu, et maksimeerida nende võimalikku kasu investeerimistõkete 

kõrvaldamiseks, eelkõige vähem arenenud finantsturgudega liikmesriikides; kutsub 

EIPd üles andma sidusrühmadele, sh riiklikele, kohalikele ja piirkondlikele organitele 

platvormide ning nende loomise tingimuste ja kriteeriumide kohta rohkem teavet; 

tunnustab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tähtsust strateegiliste projektide 

kindlakstegemisel ning osalemise ergutamisel; 

31. teeb ettepaneku arutada, milliseid vahendeid on veel võimalik kasutada 

investeerimisplatvormide edendamiseks, näiteks prioriseerides platvormide kaudu 

esitatud projektide heakskiitmist, koondades väiksemaid projekte ja rühmalepinguid 

ning luues mehhanisme lepingute rühmade rahastamiseks; usub, et eelkõige tuleks 

edendada riigiüleseid platvorme, kuna paljudel energia- ja digitaalvaldkonna projektidel 

on riigiülene mõõde; 

Rahastamisvahendid 

32. tuletab meelde, et EIP on EFSI jaoks välja töötanud uued rahastamisvahendid, et 

pakkuda suure riskiga finantseerimiseks kohandatud tooteid; nõuab, et EIP suurendaks 

veelgi oma lisaväärtust, keskendudes riskantsematele finantstoodetele, nagu allutatud 

rahastamine ja kapitalituru instrumendid; väljendab muret projektide arendajate kriitika 

pärast, et pakutavad rahastamisvahendid ei vasta nende projektide vajadustele (suure 

riskiga projektid vajavad tihti ettemaksu, et anda investeeringutele tõuget, ja mitte 
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väikeseid summasid igal aastal), ning investorite seisukoha pärast, et nad ei ole praegu 

võimelised EFSI rahastamises osalema, kuna ei ole piisavalt sobivaid omakapitali 

vahendeid; kutsub EIPd üles hindama seda koostöös projektide arendajate ja 

investoritega; lisaks kutsub EIPd üles uurima, kuidas võib roheliste võlakirjade 

väljatöötamine maksimeerida EFSI potentsiaali selliste projektide rahastamisel, millel 

on positiivne mõju keskkonnale ja/või kliimale; 

Geograafiline hajutamine 

33. väljendab heameelt, et 2016. aasta lõpuks olid kõik 28 riiki saanud EFSI-lt rahastust; 

märgib siiski murega, et 30. juuni 2016. aasta seisuga olid nn vanad liikmesriigid (EL-

15) saanud 91 % EFSI toetusest ning uued liikmesriigid (EL-13) vaid 9 % toetusest; 

peab kahetsusväärseks, et EFSI toetusest on peamiselt kasu saanud piiratud arv riike, 

kus investeeringute puudujääk on juba niigi ELi keskmisest väiksem; märgib, et toetust 

saavates riikides on sageli EFSI rahastatavate projektide geograafiline jaotus ebavõrdne; 

juhib tähelepanu territoriaalse kontsentratsiooni riskile ning rõhutab vajadust pöörata 

rohkem tähelepanu vähem arenenud piirkondadele kõigis 28 liikmesriigis; nõuab, et EIP 

annaks täiendavat tehnilist abi EFSIst vähem toetust saanud riikidele ja piirkondadele; 

34. tunnistab, et SKP ja heakskiidetud projektide arv on omavahel seotud; tunnistab, et 

suuremad liikmesriigid saavad ära kasutada arenenumaid kapitaliturge ja seega on neil 

suurem tõenäosus saada kasu sellistest turupõhistest instrumentidest nagu EFSI; 

rõhutab, et EFSI toetuse väiksemat mahtu ELi 13 liikmesriigis võivad põhjustada ka 

muud asjaolud, nagu projektide väiksus, asjaomase piirkonna perifeerne geograafiline 

asukoht ning konkureerimine Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega; toob siiski 

murega esile teatud riikide ebaproportsionaalset kasu ja rõhutab, et geograafilist jaotust 

on vaja veelgi hajutada, eelkõige sellistes eluliselt vajalikes sektorites nagu 

ajakohastamine ning majanduse tootlikkuse ja jätkusuutlikkuse parandamine, 

põhitähelepanuga tehnoloogia arengul; palub komisjonil täiendavalt uurida praeguse 

geograafilise jaotuse põhjuseid ja need kaardistada;  

Euroopa investeerimisnõustamise keskus 

35. peab Euroopa investeerimisnõustamise keskuse tegevust väga oluliseks; on seisukohal, 

et selle ülesanne anda kõikidel projekti elluviimise etappidel ulatuslikku nõu ja tehnilist 

abi ühest kohast vastab suures osas ametiasutuste ja projektide arendajate üha suuremale 

vajadusele tehnilise abi järele; 

36. väljendab heameelt, et Euroopa investeerimisnõustamise keskus tegutseb juba 2015. 

aasta septembrist, olles läbinud kiiresti kasutuselevõtmise etapi; tunnistab, et kuna 

Euroopa investeerimisnõustamise keskus on olnud olemas lühikest aega ja alguses oli 

töötajatest puudus, ei ole kõik keskuse teenused täielikult välja arendatud ning et 

tegevus on peamiselt keskendunud projektide väljatöötamise ja koostamise toetamisele, 

poliitilise nõu andmisele ning projektide läbivaatamisele; rõhutab, et Euroopa 

investeerimisnõustamise keskusesse tuleks värvata eri valdkondade eksperte, et suunata 

paremini nõuandeid, teabevahetust ja tuge sektoritele, kes ei kasuta EFSI potentsiaali 

täiel määral ära; 

37. on veendunud, et Euroopa investeerimisnõustamise keskus võib olla väga kasulik 

paljude EFSI rakendamise puudujääkide kõrvaldamiseks; usub kindlalt, et selleks peab 
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ta võtma rohkem initsiatiivi abi andmisel sellistes valdkondades nagu 

investeerimisplatvormide loomine, samuti pidades silmas viimaste tähtsust väiksemate 

projektide rahastamises; rõhutab ka Euroopa investeerimisnõustamise keskuse osa nõu 

andmises muude liidu rahastusallikate kombineerimise kohta EFSIga; 

38. on samuti seisukohal, et Euroopa investeerimisnõustamise keskus võib aktiivselt kaasa 

aidata geograafilise ja sektoripõhise hajutamise edendamisele, hõlmates mitte ainult 

kõik piirkonnad ja rohkem sektoreid oma teenuste pakkumisel, vaid abistades ka EIPd 

tegevuste käivitamisel; usub, et Euroopa investeerimisnõustamise keskusel võib olla 

tähtis osa majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse sidususe eesmärgi saavutamises; 

39. tuletab meelde, et EFSI määruses antakse Euroopa investeerimisnõustamise keskusele 

volitused võimendada kohalikke teadmisi, et hõlbustada EFSI toetust kogu liidus; usub, 

et selles valdkonnas on vaja teha märkimisväärseid täiustusi, eeskätt suurendada 

koostööd asjakohaste riiklike institutsioonidega; peab teenuste pakkumist kohalikul 

tasandil väga oluliseks, muu hulgas selleks, et võtta arvesse konkreetset olukorda ja 

kohalikke vajadusi, eelkõige sellistes riikides, kus ei ole kogemustega riiklikke 

tugiinstitutsioone või -panku; on seisukohal, et selle arvesse võtmiseks tuleks tugevdada 

sidemeid muude kohalike pakkujatega; 

40. ootab, et Euroopa investeerimisnõustamise keskus viiks viivitamatult oma 

värbamismenetlused lõpule ja võtaks tööle kõik vajalikud töötajad; väljendab siiski 

kahtlust, kas ettenähtud töötajate arv on piisav selleks, et Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus saaks pakkuda vajalikke nõustamisteenuseid ja toime 

tulla suurema töömahuga, sealhulgas suuremate volitustega; 

41. rõhutab, et Euroopa investeerimisnõustamise keskus peab parandama oma teenuste 

profiili, täiustama teabevahetust ning suurendama Euroopa investeerimisnõustamise 

keskuse sidusrühmade teadlikkust ja mõistmist tema tegevuste kohta; on seisukohal, et 

selle eesmärgi saavutamiseks tuleks kasutada kõiki asjaomaseid teabekanaleid, 

sealhulgas riiklikul ja kohalikul tasandil; 

Euroopa investeerimisprojektide portaal 

42. peab kahetsusväärseks, et komisjon käivitas Euroopa investeerimisprojektide portaali 

alles 1. juunil 2016, s.o peaaegu üks aasta pärast EFSI määruse vastuvõtmist; märgib, et 

nüüd portaal toimib ja praegu on esitletud 139 projekti, kuid on seisukohal, et see on 

siiski väga kaugel EFSI määruse vastuvõtmisel eeldatud potentsiaalist; 

43. on seisukohal, et Euroopa investeerimisprojektide portaal on projektide arendajate jaoks 

kasutajasõbralik platvorm, mis aitab suurendada investeerimisprojektide nähtavust 

läbipaistval viisil; usub siiski, et oluliseks teguriks portaali edu jaoks on selle nähtavuse 

märkimisväärne parandamine, et seda tunnustataks üldiselt kasuliku, usaldusväärse ja 

tõhusa vahendina nii investorite kui ka projektide arendajate hulgas; nõuab tungivalt, et 

komisjon teeks tugevate kommunikatsioonitegevuste abil selles suunas jõupingutusi; 

44. märgib, et Euroopa investeerimisprojektide portaali käivitamise ja arendamise, 

juhtimise, toetamise, hooldamise ja veebimajutamisega seotud kulud kaetakse praegu 

ELi eelarvest Euroopa investeerimisnõustamise keskusele ette nähtud 20 miljoni euro 

suurusest iga-aastasest eraldisest; tuletab siiski meelde, et eraõiguslikelt projektide 
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arendajatelt oma projekti portaalis registreerimise eest võetav tasu moodustab Euroopa 

investeerimisprojektide portaali sihtotstarbelise välistulu ja on tulevikus selle peamine 

rahastusallikas; 

Tagatis 

45. tuletab meelde, et liit annab EIP-le lõpliku ja tingimusteta tagatise EFSI raames 

võetavatele rahastus- ja investeerimismeetmetele; on veendunud, et ELi tagatis on 

võimaldanud EIP-l võtta taristu ja innovatsioonikomponendi puhul suuremaid riske ning 

VKEde komponendi toel suurendada ja kiirendada VKEde ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjate rahastamist COSME ja InnovFini raames; usub, et 25 

miljoni euro künnist, mida EIP tundub kasutavat oma tavapärastes laenutehingutes, ei 

tuleks kohaldada EFSI suhtes, et suurendada väiksemate projektide rahastamist ning 

hõlbustada juurdepääsu rahastamisele VKEde jt potentsiaalsete kasusaajate jaoks; 

46. rõhutab, et tänu väga ulatuslikule rakendamisele, mis annab tunnistust suurest 

turunõudlusest, tugevdati VKEde komponenti kehtiva õigusraamistiku raames täiendava 

500 miljoni euroga taristu ja innovatsioonikomponendi võlaportfellist; väljendab 

heameelt, et tänu EFSI määruse paindlikkusele anti VKEdele ja väikestele keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele täiendavat rahastust; kavatseb tähelepanelikult 

jälgida tagatise andmist kahe komponendi raames; märgib ühtlasi, et 30. juuni 2016. 

aasta seisuga saavutasid taristu ja innovatsioonikomponendi raames sõlmitud tehingud 

üksnes 9 % eesmärgiks seatud kogumahust; 

47. tuletab meelde, et ELi tagatisfondi rahastatakse peamiselt ELi eelarvest; võtab arvesse 

kõiki asjakohaseid hinnanguid, mille kohaselt tagatisfondi praegune eraldise määr 50 % 

tundub olevat ettevaatlik ja mõistlik seoses võimalike kahjude katmisega ning liidu 

eelarve oleks kaitstud juba siis, kui kohandatud sihtmäär oleks 35 %; kavatseb hinnata, 

kas madalamat sihtmäära käsitlevad ettepanekud kahjustaksid valitud projektide 

kvaliteeti ja olemust; rõhutab, et siiani ei ole EIP või Euroopa Investeerimisfondi 

tehingute puudujääkide põhjustatud realiseerimisi toimunud; 

Tulevane rahastamine, fondi suutlikkus 

48. märgib, et komisjon on teinud ettepaneku laiendada EFSIt nii ajalises kui ka 

finantssuutlikkuse mõttes ning see mõjutaks ELi eelarvet; väljendab kavatsust esitada 

alternatiivseid rahastamisettepanekuid; 

49. tuletab meelde, et liikmesriike kutsuti üles EFSIsse panustama, et laiendada selle 

suutlikkust ja võimaldada toetada rohkem suurema riskiga investeeringuid; peab 

kahetsusväärseks, et kuigi selliseid investeeringuid peetakse ühekordseks meetmeks 

nõukogu 7. juuli 1997. aasta määruse (EÜ) nr 1466/97 (eelarveseisundi järelevalve ning 

majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta) artikli 5 ning 

nõukogu 7. juuli 1997. aasta määruse (EÜ) nr 1467/97 (ülemäärase eelarvepuudujäägi 

menetluse rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta) artikli 3 tähenduses, ei läinud 

liikmesriigid selle algatusega kaasa; palub EIPlt ja komisjonilt teavet selle kohta, kas 

nad on vahepeal teinud pingutusi liikmesriikide veenmiseks EFSIt toetama ning kas nad 

suudaksid ligi meelitada muid investoreid; kutsub komisjoni ja EIPd suurendama oma 

jõupingutusi selles suunas; 



 

RR\1126510ET.docx 17/62 PE597.724v02-00 

 ET 

Täiendavus teiste ELi rahastamisallikatega 

50. märgib, et komisjoni ja EIP teadlikkus EFSI ja ELi eelarve rahastamisvahendite 

kattumisest ja nendevahelisest konkurentsist on viinud suuniste vastuvõtmiseni, milles 

soovitatakse kombineerida EFSI ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

rahastust; rõhutab, et mis tahes EFSI ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

rahastuse kombineerimine ei tohi kahjustada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi 

toetuste rahastuse taset ega suunitlust; juhib siiski tähelepanu püsivatele erinevustele 

rahastamiskõlblikkuse kriteeriumides, eeskirjades, aruandluse tähtaegades ja riigiabi 

eeskirjade kohaldamises, mis takistab kombinatsioonide kasutamist; väljendab heameelt 

asjaolu üle, et komisjon on hakanud nende küsimustega tegelema oma ettepanekus 

vaadata läbi finantsmäärus, ja loodab, et kõnealune läbivaatamine on õigeaegne, et 

lihtsustada vahendite kombineeritud kasutamist ning vältida konkurentsi ja kattumist; 

usub, et tuleb teha rohkem ning et selleks on väga olulised investeerimiskava teine ja 

kolmas sammas; 

51. teeb komisjonile ettepaneku esitada oma korrapärastes aruannetes selliste projektide 

loetelu, mis saavad kasu Euroopa ühendamise rahastust antavate toetuste ühendamisest 

EFSIga; 

52. märgib, et avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevad transporditaristu projektid peaks 

tavaliselt lähtuma põhimõttest „kasutaja maksab“, et vähendada taristu ehitamiseks ja 

käitamiseks riigieelarvele ja maksumaksjatele pandud koormust; märgib, et on oluline 

koordineerida erinevaid ELi rahastamisvahendeid, et tagada ELi transpordipoliitika 

eesmärkide täitmine kogu ELis, ja mitte edendada avaliku ja erasektori partnerluse liiki 

vahendeid struktuurifondide arvelt; 

Maksustamine 

53. on väga mures, et mõnel juhul on EIP EFSI kaudu edendanud selliste projektide 

toetamist, mis on üles ehitatud maksuparadiisis asuvaid ettevõtteid kasutades; nõuab 

tungivalt, et EIP ja Euroopa Investeerimisfond hoiduksid maksustamise vältimise 

struktuuride, eelkõige agressiivsete maksukavandamisskeemide, või liidu õigusaktides 

ja sealhulgas komisjoni soovitustes ja teatistes sätestatud ELi maksualaste hea 

valitsemistava põhimõtetega vastuolus olevate praktikate kasutamisest või end nendega 

sidumisest; rõhutab, et ükski projekt ega arendaja ei saa olla sõltuv ühestki isikust ega 

äriühingust, kes tegutseb riigis, mis on lisatud maksualast koostööd mittetegevate 

jurisdiktsioonide ühisesse ELi loetellu; 

Teabevahetus ja nähtavus 

54. märgib, et paljud projektide arendajad ei ole EFSI olemasolust teadlikud või neil ei ole 

piisavalt selget ettekujutust sellest, mida EFSI võib neile pakkuda, mis on konkreetsed 

rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid ja konkreetsed sammud rahastamise taotlemisel; 

rõhutab, et tuleb teha rohkem, sealhulgas pakkuda sihipärast tehnilist tuge EFSIst 

vähem toetust saanud liikmesriikides nende oma ametlikus keeles, et suurendada 

teadlikkust EFSI olemusest, selle konkreetsetest toodetest ja teenustest ning 

investeerimisplatvormide ja riiklike tugipankade rollist; 

55. nõuab, et tõlgitaks kogu teabematerjal ja andmed, mis on osa rahastamisprotsessist, 
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kõigi liikmesriikide keeltesse, et hõlbustada teavitamist ja juurdepääsu kohalikul 

tasandil; 

56. väljendab muret, et ELi rahastuse eraldamise eest vastutavatele finantsvahendajatele 

otse antav toetus võib kaasa tuua olukorra, kus lõplik toetuse saaja ei ole teadlik EFSIst 

toetuse saamisest, ning nõuab lahenduste leidmist EFSI nähtavuse parandamiseks; 

kutsub seetõttu EIPd üles lisama EFSI lepingutesse konkreetse klausli, mis selgitab 

projekti arendajale, et saadud rahastus tuleb EFSI/ELi eelarvest; 

Laiendamine  

57. tunnistab, et piiratud ulatusega EFSI ei suuda ilmselt üksi Euroopa investeeringute 

puudujääki katta, kuid EFSI on siiski ELi investeerimiskava keskne sammas ja see 

annab tunnistust ELi sihikindlusest selle probleemi lahendamisel; kutsub üles tegema 

veel ettepanekuid, kuidas Euroopasse investeerimist püsivalt suurendada; 

° 

° ° 

58. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 

Euroopa Investeerimispangale ning liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele. 
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ETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil ning 

majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 

ettepanekud: 

1. väljendab heameelt Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) kiire rakendamise 

üle ning EFSI poolt Euroopa Investeerimispanga (EIP) ja Euroopa Investeerimisfondi 

heakskiidetud tehingute raames eeldatavalt kasutusele võetavate investeeringute üle, mis 

ulatuvad rohkem kui 160 miljardi euroni ja moodustavad üle 50 % kogu 2018. aastaks 

kasutusele võetavast soovitavast koguinvesteeringust; tuletab siiski meelde, et arvesse 

tuleks võtta allkirjastatud tehingute ja väljamaksete vahelist erinevust; märgib lisaks, et 

vaid ligikaudu 60 % EFSI poolt kasutusele võetavast eeldatavast koguinvesteeringust on 

pärit erakapitalist, ülejäänu on pärit EIPst (keskmiselt 20–25 %) ning riiklike tugipankade, 

avaliku sektori asutuste ja ELi fondide (Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ja 

Euroopa ühendamise rahastu) kombineeritud vahenditest; 

2. tuletab meelde, et kogu kättesaadav teave kinnitab EFSI investeeringute eeldatavat 

kasutusele võtmist, ja rõhutab, et otsuste tegemiseks on ülioluline teada summasid, mis on 

äriühingutele juba üle kantud; on seisukohal, et väljamakstud erainvesteeringute osakaalu 

arvutamine on otsustava tähtsusega EFSI tulemuste hindamisel; on seisukohal, et EIP ja 

komisjoni esitatud andmete läbipaistvuse tagamiseks oleks väga oluline avalikustada 

väljamakstud summad; 

3. märgib, et ELis on endiselt investeeringute puudujääk, ja tunnistab, et EFSI võib aidata 

seda kõrvaldada; toonitab, et EFSI eesmärk on toetada jätkusuutlikke projekte, mis 
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edendavad reaalmajandust ning toovad pikaajalist keskkonnale ja ühiskonnale, tagades 

samal ajal täiendavuse ja kvaliteedi, mitte aga maksimeerida finantsvõimenduse tegureid 

või investeeringute kiirust ja mahtu; 

4. peab kahetsusväärseks, et puudub reaalajas edastatav teave kasutatud tagatiste summa 

kohta; märgib, et mitmete hinnangute kohaselt on finantsvõimendus 14,1; kutsub EFSI 

juhatust üles avalikustama reaalajas kordaja ning kasutama OECD arvutusmetoodikat; 

5. märgib, et 31. jaanuari 2017. aasta seisuga olid peamised abisaajad absoluutväärtuses 

arvestatuna Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa, Ühendkuningriik ja Saksamaa (60 % 

kasutusele võetud koguinvesteeringust); ühe elaniku kohta arvutades Soome, Iirimaa, 

Eesti, Hispaania ja Itaalia, ning SKP seisukohast (miljonit eurot) Eesti, Bulgaaria, 

Hispaania, Leedu ja Portugal; 

6. märgib, et sõltumatu hindamise1 kohaselt said 2016. aasta juuni lõpuks ELi 15 vanemat 

liikmesriiki rohkem kui 90 % EFSI toetusest, samas kui 13 uut liikmesriiki said vähem kui 

10 %; peab kahetsusväärseks, et EFSI toetuste geograafiline jagunemine ei ole tasakaalus, 

ning tuletab meelde, et kolme liikmesriigi osakaal ei peaks olema suurem kui 45 % kogu 

EFSI taristu- ja innovatsioonikomponendi rahastamisest; palub seetõttu EFSI juhatusel 

pidevalt jälgida ja täiustada valdkondlikku ja geograafilist jaotust, parandada kõikide 

liikmesriikide majanduse tasakaalu ning suurendada nende tootikkust ja jätkusuutlikkust; 

7. on seisukohal, et ELi toetuste ja finantsinstrumentide liitmine võib suurendada EFSI 

täiendavust; märgib, et vaid 11 taristu- ja innovatsioonikomponendi raames esitatud 

projekti ning kaks VKEde komponendi raames esitatud projekti, mis hõlmasid kokku 

üheksat liikmesriiki, said kasu EFSI ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

vahendite ühendamisest; ergutab muudetud finantsmäärust ja koondmäärust õigeaegselt 

vastu võtma, mis võimaldaks lihtsustada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning 

EFSI vahendite ühendamist, et vältida konkurentsi ja kattumist, tagada nende vastastikune 

täiendavus ning edendada koostoimet; 

8. märgib, et kahe komponendi raames anti 30 % EFSI rahalistest vahenditest kasutamiseks 

VKEdele, 23 % energiasektorile (ainult 7 % energiatõhususe jaoks), 21 % teadus- ja 

arendustegevusele ning innovatsioonile ja 10 % digitaalsektorile; tuletab meelde, et EFSI 

toetuse saamiseks nõutakse projektidelt eelkõige täiendavust ning peab kahetsusväärseks, 

et on vähe teavet rahastatavate projektide täiendavuse taseme kohta ja puudub ka 

üksikasjalik tulemustabeli hinnang; tuletab meelde, et tulemustabel peab olema kasulik 

otsuste tegemise vahend; nõuab, et projektide arvestus- ja hindamissüsteem oleks 

läbipaistev ning et kui projekt on hinnatud, avaldataks tulemused kiiresti; rõhutab, et enne 

toetuse andmist on vaja täita kõik lisatingimused ja asjakohane hoolsuskohustuse 

menetlus; leiab lisaks, et tuleks parandada valdkondlikku mitmekesisust; 

9. rõhutab vajadust vaadata läbi praegune täiendavuse määratlus, et muuta see selgemaks ja 

tõhusamaks; on seisukohal, et täiendavust saaks paremini hinnata, kui investeeringute 

komitee teeks kättesaadavaks iga EFSI projekti riskiprofiili; tuletab meelde, et praegune 

määrus võimaldab toetada ka EIP eritegevuse miinimumriskist väiksemat riski kätkevaid 

                                                 
1 EY 2016. aasta investeerimiskava sõltumatu hindamine: 

https://ec.europa.eu/commission/publications/independent-evaluation-investment-plan_en 
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projekte; palub, et EIP tagaks tegeliku täiendavuse ning on seisukohal, et EFSI peaks 

toetama ainult neid projekte, mille EIP nende riskantsuse tõttu tagasi lükkaks, ning et 

EFSI tegevus ei tohiks tuua kaasa projektide ümberkujundamist, näiteks on EFSI laialdane 

toetus energia-, energiatõhususe ja taastuvenergia projektidele toonud kaasa samas mahus 

EIP tavapäraste investeeringute vähenemise nendes sektorites; nõuab otsuste tegemise 

korra läbipaistvust, tagades EIP rahastatud projektidega seotud koondfinantsandmete 

avalikustamise; 

10. juhib tähelepanu vajadusele suurendada sellistele pikaajalistele projektidele antavate 

vahendite osakaalu nagu telekommunikatsioonivõrgud või suhteliselt suure riskiga 

projektid, mis on üldjuhul seotud kõrgetasemelisema, kujunemisjärgus ja uue 

tehnoloogiaga; märgib, et investeerimine lairibataristusse ja 5Gsse, küberjulgeolekusse, 

traditsioonilise majanduse digiteerimisse, mikroelektroonikasse ja kõrgjõudlusega 

andmetöötlusse võib aidata digilõhet vähendada; 

11. peab kahetsusväärseks, et kuigi selliste valdkondade investeeringute olemus nagu 

kosmose- või heite vähendamise tehnoloogia peaks vastama EFSI nõuetele, on seni EFSI 

kaudu rahastatud vaid väheseid nende valdkondade projekte, ja on seisukohal, et EFSIt 

tuleks kohandada asjaomaste valdkondade piirangutest lähtuvalt; 

12. arvestades, et EFSI eesmärk on eraldada vahendeid riskantsetele projektidele, leiab, et kui 

piirkond, kus projekti ellu viiakse või kust abisaaja on pärit, on madala arengutasemega, 

tuleks seda arvesse võtta kui täiendavat riskitegurit; 

13. rõhutab vajadust tugevdada koostööd EFSIt haldava EIP ning riiklike ja piirkondlike 

tugipankade või institutsioonide vahel, et parandada EFSI tulemuslikkust nii riiklikul kui 

ka piirkondlikul tasandil; 

14. märgib siiski, et riiklikud või piirkondlikud tugipangad või tugiinstitutsioonid ei ole kõigis 

liikmesriikides hästi toimima hakanud ja et nende piiratud geograafiline levik tekitab EFSI 

geograafilisele katvusele lisatakistusi; on seisukohal, et riiklike või piirkondlike 

tugipankade loomine peaks olema liikmesriikide ja EFSI jaoks esmatähtis, et eraldada 

rahalisi vahendeid toetust vajavatele piirkondadele; kutsub EIPd ja komisjoni üles tagama, 

et riiklikud ja piirkondlikud tugipangad või tugiinstitutsioonid oleks Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse esmaste prioriteetide seas ning et liikmesriikidele antaks 

vajalikud teadmised ja tehniline abi; kutsub komisjoni üles innustama ja toetama riiklike 

tugipankade loomist piirkondades, kus nende kohalolu on piiratud, et edendada 

väikesemahulisi projekte ning suurendada piirkondlikku ja valdkondlikku mitmekesisust; 

15. arvestades, kui tähtis on eraldada vahendeid kõrge riskiteguriga projektidele ja 

piirkondadele, palub EIP-l mitte muuta laenuna antud vahendite intressimäära 

toetusesaajate jaoks pärssivaks koormuseks; kutsub EIP-d üles suurendama läbipaistvust 

seoses EFSI projektide intressimääraga ja komisjonitasuga kogu Euroopa Liidus, ja 

tagama, et need ei muutu diskrimineerivaks erinevate abisaajate kategooriate või 

piirkondade vahel; 

16. rõhutab Euroopa investeerimisnõustamise keskuse olulisust EFSI edukuse jaoks; märgib, 

et selle algus oli paljutõotav, kuid väljendab kahetsust, et see ei ole seni saanud toimida 

täies ulatuses; rõhutab, et Euroopa investeerimisnõustamise keskusele on vaja tagada 

vajalikud vahendid, st vähemalt 20 000 000 eurot aastas, et katta selle kulud ning 
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võimaldada toimida ning tegevust ja teenuseid hoogustada; rõhutab ka seda, kui oluline on 

lahendada töötajate nappuse probleem võimalikult kiiresti, et keskus saaks täita kõiki 

temale määratud ülesandeid ja kohustusi;  

17. palub, et investeerimisnõustamise keskus suurendaks oma kohalolekut riikides, kus EFSI 

toimimine on olnud raskendatud ja kus puudub elujõuliste projektide esitamiseks vajalik 

haldussuutlikkus, eelkõige Ühtekuuluvusfondist abi saavates riikides; palub 

investeerimisnõustamise keskusel lisaks anda erinõuandeid, et toetada konkreetseid 

projekte kõrge riskikartlikkuse korral või kui risk jaguneb mitme investori vahel (näiteks 

piiriülesed ja rahvusvahelised projektid, pikaajalised ja tulutoovad taristuprojektid); 

18. kutsub investeerimisnõustamise keskust üles tegema koostööd asjakohaste riiklike 

institutsioonidega, et saavutada tasakaalustatum geograafiline ja valdkondlik katvus; 

rõhutab, kui oluline on Euroopa investeerimisnõustamise keskuse kohustus tuua EFSI 

kohalikule tasandile ning tema kui tehniliste ja rahandusalaste nõuannete ühtse 

kontaktpunkti roll projektide kindlakstegemisel, ettevalmistamisel ja arendamisel, aga ka 

tema ülesanne koondada ennetavalt väikesemahulisi projekte ja luua 

investeerimisplatvorme; rõhutab, et neid ülesandeid ei ole piisavalt täidetud ja nende 

täitmist tuleks lähitulevikus edendada; 

19. märgib, et investeerimisplatvormid vajavad toimima hakkamiseks rohkem aega; rõhutab 

nende rolli mitme väiksema samateemalise projekti koondamisel või piiriüleste projektide 

ühendamisel ja hõlbustamisel; 

20. tuletab meelde, et EFSI üks eesmärke on edendada väikesemahulisi, uuenduslikke ja suure 

riskiga projekte, muu hulgas ühendades neid võimaluse korral investeerimisplatvormide 

abil suuremateks klastriteks, mis on investeeringuteks paremini valmis; palub 

nõustamiskeskusel näha ette detsentraliseeritud piirkondlike klastrite loomine, et 

kohanduda paremini asjaomase valdkonna või piirkonna eripärale, nagu energiatõhusus 

Kagu-Euroopas; 

21. kutsub EIPd üles tugevdama oma nõuandvat pädevust ning kutsub komisjoni üles 

tõhustama teavitamis- ja levitamisalaseid jõupingutusi, et suurendada EFSI 

kasutuselevõttu kõikides liikmesriikides ja piirkondades; peab kahetsusväärseks, et paljud 

sidusrühmad ei ole endiselt teadlikud EFSIst, selle võimalustest või sellest, kuidas EFSI 

toetust taotleda; juhib tähelepanu ka asjaolule, et mõnel juhul ei ole toetusesaajad teadnud, 

et nad juba saavad EFSI toetust, eelkõige läbipaistvuse puudumise tõttu finantsvahendaja 

poolt, kes neid sellest ei teavitanud; on arvamusel, et teadlikkuse puudumine EFSI toetuse 

kättesaadavuse kohta ja asjaolu, et ei teata, et tegelikult saadakse EFSI toetust, kujutavad 

mõlemad endast ELi jaoks kaotatud võimalust; rõhutab seetõttu vajadust parema 

teavitamise ja teadlikkuse suurendamise kampaania järele; 

22. nõuab, et tõlgitaks kogu teabematerjal ja andmed, mis on osa rahastamisprotsessist, 

kõikide liikmesriikide keeltesse, et hõlbustada teavitamist ja juurdepääsu kohalikul 

tasandil; 

23. taunib asjaolu, et EFSI tõttu vähendati mitmeid eelarveridu ajavahemikuks 2015–2020, 

mis mõjutab negatiivselt selliseid programme nagu „Horisont 2020“ ja Euroopa 

ühendamise rahastu; on seisukohal, et mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise 

raames tuleks see eelarve puudujääk heastada ning et EFSIt tuleks rahastada allikatest, mis 
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on sõltumatud juba heaks kiidetud ELi programmidest; palub komisjonil esitada sellega 

seoses täielik tagasimaksegraafik alates mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisest; 

24. kordab, kui oluline on keskenduda rahastamisvahenditele, et tagada vahendid EFSI 

kestuse pikendamise (EFSI II) jaoks; leiab, et EFSI kaudu rahastamine ei tohiks asendada 

toetusi liidu rahalistest vahenditest, näiteks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide, 

Euroopa ühendamise rahastu ja programmi „Horisont 2020” raames; palub komisjonil 

teha kindlaks alternatiivsed rahastamisallikad EFSI kestuse võimalikuks pikendamiseks 

tulevikus;  

25. rõhutab, et on vaja läbipaistvust tulemustabeli rakendamisel EFSI tegevuste valimiseks, 

eelkõige on vaja kättesaadavat, täpset ja ajakohastatud teavet täiendavuse ja ELi tagatise 

andmise otsustusprotsessi kohta; kutsub EIPd üles avaldama kogu teabe mõju hindamise 

tulemuste kohta seoses Euroopa investeerimisprojektide portaali (EIPP) tegevusega, 

näidates ära iga rahastatud projekti lisandväärtuse ja täiendavuse; usub, et EIP peaks 

avaldama analüüsiandmed iga rahastatud projekti kohta, sealhulgas EFSI antud laenude 

kohta finantsvahendajate kaudu, ning iga projekti eel- ja järelhindamise koos valimisel ja 

hindamisel kasutatud näitajate ja kriteeriumide selgitusega; leiab, et on vaja avaldada 

objektiivsed arvandmed otseselt ja kaudselt EFSI kaudu loodud töökohtade kohta; palub 

tungivalt komisjonil suurendada portaali potentsiaali ja nähtavust;  

26. on arvamusel, et enne kavandatud EFSI kestuse pikendamise vastuvõtmist oleks olnud 

soovitatav algset EFSI määrust põhjalikumalt uurida ja täiendavalt hinnata; loodab, et 

EFSI kestuse pikendamise määruse lõplikus väljatöötamises võetakse nõuetekohaselt 

arvesse käesoleva raporti järeldusi, eriti seoses piirkondliku ja valdkondliku 

mitmekesistamise, täiendavuse ning juhatuse ja investeeringute komitee valikuprotsessi 

läbipaistvusega, ning kontrollikoja soovitusi. 
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ETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ning majandus- ja 

rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ühisettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. palub komisjonil võtta parlamendi selles rakendamisaruandes tehtud märkusi uute 

seadusandlike ettepanekute hindamisel ja koostamisel arvesse; 

2. väljendab heameelt Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) organite loomise 

üle ja nende juhtimisstruktuuri liikmete värbamiseks kasutatava läbipaistva 

valikumenetluse üle; kutsub EFSI organeid siiski üles teavitama parlamenti, nõukogu ja 

üldsust korrapäraselt, üksikasjalikult ja läbipaistvamal viisil EFSI projektidest; teeb 

ettepaneku, et Euroopa investeerimisnõustamise keskus peaks parandama muu hulgas 

VKEdele ja mikroettevõtjatele antavat teavet; 

3. väljendab heameelt EFSI juhatuse poolt 2015. aasta detsembris heaks kiidetud 

strateegilise suuna üle, mis hõlmab soovituslikke koondumise piirmäärasid geograafilises 

lõikes; märgib, et EFSI abisaajate geograafiline jaotus ei ole tasakaalustatud; märgib, et 

esimesel tegevusaastal oli 92 %, kogu investeeringutest koondunud ELi 15 riiki, samal 

ajal kui 8 % jõudis ELI 13 riiki ning et tänaseni on 10 liikmesriiki, peamiselt Kesk- ja Ida-

Euroopas saanud kasu üksnes EFSI VKEde komponendi raames; tuletab meelde, et SKP 

suhtarvu kriteerium on asjakohane muu hulgas selleks, et tagada majanduslik, sotsiaalne ja 

territoriaalne ühtekuuluvus ning projektide tasakaalustatud jaotumine, võttes arvesse iga 

riigi üldist majanduslikku tegevust, investeeringute vajadust ja tööhõive taset; rõhutab, et 

kapitali koondumine suurendab sotsiaalset ja majanduslikku ebavõrdsust ELis;  

4. juhib tähelepanu asjaolule, et suure riskiga investeeringud ei saa peale suruda ning madala 
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kasvumääraga ja vähese nõudlusega keskkonnas ei tasu need ennast enamasti ära; nõuab 

seetõttu, et lisaks tasakaalustatud geograafilise jaotusele tuleks EFSI vahendeid tihedamalt 

siduda majandus- ja maksupoliitika eduka arendamisega; 

5. peab kahetsusväärseks koondumise piirmäärade puudumist algses käivitamisetapis; 

tuletab meelde, et transpordisektor on andnud EFSIsse kõige suurema panuse, 2,2 

miljardit eurot 8 miljardist eurost, mis moodustab üle 25 % kogu tagatisfondist; märgib 

murelikult, et transpordisektor on saanud vaid ligikaudu 13 % kõikidest EFSI taristu- ja 

innovatsioonikomponendi raames praeguseks kasutusele võetud ja kättesaadavaks tehtud 

investeeringutest, mis jääb kaugele maha iga konkreetse sektori jaoks kehtestatud 30 % 

suurusest piirmäärast; palub investeeringute komiteel pöörata erilist tähelepanu 

transpordisektori projektidele, kuna neid esineb investeerimisportfellis endiselt väga vähe 

ning transport täidab majanduskasvu ja tarbijaohutuse puhul märkimisväärset rolli; 

6. kutsub komisjoni üles kehtestama jätkusuutlike projektide valikueeskirjad, ühendades 

need ELi peamiste poliitiliste eesmärkide ja sihtidega, nagu heitevaba ja madala heitega 

liikuvus, või olemasolevate algatustega, nagu üleeuroopaline jalgrattateede võrgustik, mis 

on ühendatud raudteetranspordiga või algatustega, mille eesmärk on taastada 

piirkondlikud piiriülesed raudteeühendused, mis on maha jäetud või lammutatud1; 

7. tuletab meelde, et tulemustabeli hindamine heakskiidetud ja tagasilükatud tegevuste kohta 

tuleb avalikustada läbipaistval ja kättesaadaval viisil ning korrapäraselt; 

8. väljendab kahtlusi seoses mõningate esimeste välja valitud transpordiprojektide 

täiendavusega, kuna neid oleks tõenäoliselt olnud võimalik rahastada ka ilma EFSIta; 

9. tunnistab, et Euroopa Investeerimispangale (EIP) esitatud taristuprojektid kuuluvad sageli 

EIP traditsioonilise tegevuse alla, kuna nende esitajaks on riiklike tagatistega 

ametiasutused ning seega on risk madalam; palub EIP-l analüüsida muid parameetreid, 

mis võimaldaksid selliseid projekte liigitada täiendavateks ja EFSI jaoks sobivaks, ning 

edendada rohkem EFSI võimalusi erapartnerite hulgas, et tunduvalt suurendada selle 

esimese EFSI hankega seotud projektide arvu; 

10. palub, et Euroopa lisaväärtust peetaks valikumenetluses silmas ning et EFSI oleks 

kooskõlas ELi poliitikaeesmärkidega, pidades eelkõige silmas piiriüleseid projekte ja 

muid Euroopa ühendamise rahastus eelnevalt kindlaks määratud projekte ning muid ELi 

juhtalgatusi transpordi valdkonnas (nagu ERTMS ja SESAR); rõhutab, et liidu muu 

poliitika prioriteete, näiteks heitevabade ja madala heitega ühendvedusid, kvaliteetset 

tööhõivet, ressursitõhusust, säästlikku taristut, teadusuuringuid ja innovatsiooni ning 

üleeuroopaliste transpordi-, energia- ja telekommunikatsioonivõrkude koostoimet tuleks 

arvesse võtta; 

11. kutsub komisjoni üles keskenduma investeeringutele, mis aitavad minimeerida 

väliskulusid; 

12. on seisukohal, et ELi toetuste ja finantsinstrumentide liitmine võib samuti tagada nõutava 

täiendavuse ning innustab investorid esitama projekte, mida muidu ehk poleks ellu viidud; 

palub, et EIP ja komisjon edendaksid segarahastamist ELi toetustest (mitmed ELi 

                                                 
1 www.missing-rail-links.eu 
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mehhanismid nagu Euroopa ühendamise rahastu, programm „Horisont 2020“, Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondid) ja EFSIst, et parandada taristuprojektide Euroopa 

lisaväärtust andvat finantsprofiili; 

13. märgib, et avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevad transporditaristu projektid peaks 

tavaliselt lähtuma põhimõttest „kasutaja maksab“, et vähendada taristu ehitamiseks ja 

käitamiseks riigieelarvele ja maksumaksjatele pandud koormust; märgib, et on oluline 

koordineerida erinevaid ELi rahastamisvahendeid, et tagada ELi transpordipoliitika 

eesmärkide täitmine kogu ELis, ja mitte edendada avaliku ja erasektori partnerluse liiki 

vahendeid struktuurifondide arvelt; 

14. rõhutab Euroopa investeerimisnõustamise keskuse paljutõotavat algust ning tunnistab 

siiani tehtud investeeringute valdkondlikku ja geograafilist koondumist; palub, et 

investeerimisnõustamise keskus parandaks oma üldist tulemuslikkust ja suurendaks oma 

kohalolekut riikides, kus EFSI toimimine on olnud raskendatud ja kus puudub elujõuliste 

projektide esitamiseks vajalik haldussuutlikkus, eelkõige Ühtekuuluvusfondist abi 

saavates riikides; palub investeerimisnõustamise keskusel lisaks anda erinõuandeid, et 

toetada konkreetseid transpordiprojekte kõrge riskikartlikkuse korral või kui risk jaguneb 

mitme investori vahel (näiteks piiriülesed ja rahvusvahelised projektid, pikaajalised ja 

tulutoovad taristuprojektid); 

15. on veendunud, et EFSI tulemuslikkuse parandamiseks nii riiklikul kui ka piirkondlikul 

tasandil ja lisandväärtuse suurendamiseks Euroopa jaoks on vaja tõhustada koostööd 

Euroopa Keskpanga, kes juhib EFSId, ning riiklike ja piirkondlike tugipankade ning 

kohalike asutuste vahel; 

16. märgib murelikult, et EFSI transpordiprojektide vähesus annab tunnistust sellest, kui raske 

on sel sektoril leida rahalisi vahendeid peamiselt või üksnes erainvestoritelt, isegi kui 

Euroopa ühendamise rahastu on peaaegu ära kasutatud ja ühtegi alternatiivset ELi toetust 

ei ole saadaval kuni aastani 2020; nõuab seepärast, et Euroopa ühendamise rahastu 

vahendeid järgmise finantsraamistiku raames suurendataks; 

17. peab kahetsusväärseks, et EFSI VKEde komponendi raames sõlmitud tehingute ja sellega 

seotud investeeringute kogusumma kohta puuduvad andmed, pidades eelkõige silmas 

transpordi tarneahelat lennunduses ja raudteesektoris, ning et see muudab projektide, 

tulemuste, edulugude ja võrdlusaluste kontrollimise raskeks; rõhutab, et kättesaadavate 

andmete puudumise probleem tuleb lahendada; kutsub komisjoni üles pöörama erilist 

tähelepanu VKEde ning samuti kohalike ja piirkondlike omavalitsuste toetamisele; 

18. teeb komisjonile ettepaneku esitada oma korrapärastes aruannetes selliste projektide 

loetelu, mida rahastatakse nii Euroopa ühendamise rahastust kui ka EFSIst; 

19. soovitab suurendada EFSI rahastamise nähtavust, võttes selleks teabekampaania abil 

tugevaid kogu ELi hõlmavaid meetmeid ja algatades EFSI logo kasutamise.  
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ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ning majandus- ja 

rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. on seisukohal, et riskantsete ja uuenduslike projektide rahastamiseks kasutatavat Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) saab kasutada ELi majanduskasvu ja tööhõivet 

stimuleeriva ning tugeva, jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise tööstuse arendamist 

soodustava vahendina, kui seda kasutatakse samaaegselt tõhusate kaubanduse 

kaitsevahenditega; nõuab sellega seoses EFSI rolli suurendamist ühtekuuluvuse 

tegevuskavas, parandades selle raames tehtavate investeeringute valdkondlikku ja 

geograafilist tasakaalu; on seisukohal, et tuleks kõrvaldada tõkked, mis takistavad EFSI 

kombineerimist muude ELi vahenditega (eelkõige Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidega), ning EFSI abikõlblike sektorite loetelu tuleks laiendada; 

2. tuletab meelde, et Hiina kavatseb EFSIs osaleda ja ning komisjon on toonitanud, et Hiina 

ei saa EFSIs osalemise eest mingit vastutasu, eelkõige juhtimise osas; rõhutab, et Hiina 

osalust ei tohi siduda turumajanduse staatuse küsimusega, ning palub EIP-l tagada 

läbipaistvus fondide haldamisel ja seoses mis tahes osaleva avaliku või erasektori või 

kolmanda osapoole vahendite päritoluga ning esitada konkreetsed andmed, muu hulgas 

konkreetsete projektide ja välisinvestorite kohta; juhib tähelepanu EFSI määruse sätetele, 

milles nõutakse parlamendile aru andmist; rõhutab taas asjaolu, et kõik võimalikud 

tulevased kolmandatest riikidest osalejad peavad täitma kõiki ELi avalike hangete, 

tööõiguse ja keskkonnaeeskirju, ning loodab, et EIP projektidele kehtivaid sotsiaalseid ja 

keskkonnaga seotud nõudeid kohaldatakse täielikult ka EFSI projektide rahastamisotsuste 

puhul; 

3. peab tingimata vajalikuks, et EL mitmekesistaks võimalikult suures ulatuses oma 
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rahastamisallikaid ning püüaks eelkõige kaasata erainvesteeringuid; 

4. juhib tähelepanu asjaolule, et VKEd on Euroopa majanduse selgroog, kuid ainult 13 %-l 

VKEdest on kaubandussuhted väljaspool ELi; on seisukohal, et EFSI koostoimes COSME 

programmiga peaks seadma prioriteediks VKEdele rahvusvahelise mõõtme andmise, 

toetades konkreetseid projekte, mille eesmärk on edendada Euroopa VKEde eksporti; 

kordab üleskutset olemasolevate vahendite täiustamiseks, nõuab komisjonilt ja EIP-lt 

paremat teavitamist pakutavast toetusest ning nõuab Euroopa investeerimisnõustamise 

keskuse rolli suurendamist, andes talle ekspordi toetamise ülesande; on seisukohal, et 

VKEd peavad saama nendest küsimustes kasutada regulaarse partneri abi; 

5. väljendab heameelt komisjoni algatuse üle käivitada Euroopa välisinvesteeringute kava 

(EEIP), et võtta Aafrikas ja ELi naabruses investeeringutena kasutusele 44–88 miljardit 

eurot, teadvustades samal ajal erainvesteeringute rolli arengustrateegiates; rõhutab, et neid 

vahendeid tuleks korrapäraselt hinnata ja need ei tohiks asendada olemasolevaid 

investeeringuid, need peavad vastama poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõttele ja 

täiendavuse põhimõttele seoses muude vahenditega ning need tuleks suunata riskantsetele, 

struktuursetele ja võimaluse korral väikesemahulistele projektidele, mis aitavad rahuldada 

konkreetsete riikide tõelisi vajadusi, et tagada kohalikele elanikele reaalselt paremad 

elutingimused inimväärsete töökohtade loomise abil kohapeal; on seisukohal, et see aitaks 

kaasa rändekriisi leevendamisele; 

6. rõhutab seoses välisinvesteeringute kavaga, et ühegi projekti investor ega edendaja ei tohi 

olla sõltuv ühestki isikust ega äriühingust, mis tegutseb riigis, mis on lisatud maksualast 

koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide tulevasse ELi loetellu; 

7. on seisukohal, et selliste vahendite puhul tuleb järgida ELi välistegevuse põhimõtteid ja 

eesmärke, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 ja Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklis 208, ning on seisukohal, et nende põhimõtete järgimine ning saavutatud 

tulemused peavad olema EEIP rakendamisaruannetes selle tulemuslikkuse hindamise üks 

peamisi kriteeriume; rõhutab, et tulevane EEIP peaks ergutama erainvesteeringuid 

Aafrikasse ja ELi naaberriikidesse, et anda panus võitlusse rände algpõhjuste vastu ning 

ÜRO säästva arengu eesmärkide ja Pariisi kliimaleppe rakendamisse; 

8. on seisukohal, et EEIP peaks aitama rahastada mikrokrediidi alast tegevust kõige 

haavatavamate rühmade huvides; 

9. rõhutab Euroopa välisteenistuse delegatsioonide võimalikku suurt rolli kontaktide 

loomisel investorite ning projekti abisaajariikide vahel; nõuab, et parlament oleks 

täielikult kaasatud välisinvesteeringute kava rakendamise järelevalvesse komisjoni 

korrapärase eduaruande põhjal. 
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ETTEPANEKUD 

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ning majandus- ja 

rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et Euroopa investeerimiskava on osa laiemast strateegiast, mille eesmärk on 

anda tagasikäik avaliku ja erasektori investeeringute vähenemisele, võttes kasutusele uued 

ja erasektori finantslikviidsusvahendid, mis tuleb suunata reaalmajandusse eesmärgiga 

soodustada kogu liidus pikaajalisi strateegilisi ja jätkusuutlikke investeeringuid; 

arvestades, et investeerimiskaval on kolm sammast: koondada investeeringute tegemiseks 

rahalisi vahendeid, tagada investeeringute jõudmine reaalmajandusse ja parandada liidu 

investeerimiskeskkonda; arvestades, et geograafilise mitmekesisuse huvides tuleb 

investeeringute tegemisel esinevad takistused kõrvaldada ja parandada nii liidu 

investeerimiskeskkonda; arvestades, et Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi 

(EFSI) tuleks pidada vahendiks, mis täiendab muid meetmeid, mida tuleb võtta liidus 

investeeringute puudujäägi vähendamiseks, ja uute investeeringute stiimuliks, kuna see 

toimib tagatisfondina; 

B. arvestades, et EFSI oli esialgu kavandatud paljudest regulatiivsetest probleemidest 

tulenevate eri turutõrgete või mitteoptimaalsete investeerimisolukordade käsitlemiseks; 

C. arvestades, et EFSI on märkimisväärne vahend majanduslikule, sotsiaalsele ja 

territoriaalsele ühtekuuluvusele kaasaaitamiseks ja tööhõivevõimaluste toetamiseks 

VKEdele kindla toe pakkumise abil; 

D. arvestades, et oluline on, et EFSI annaks kohase panuse, et reageerida asjakohaselt 

turuvajadustele ja meelitada edukalt ligi märkimisväärsel hulgal erasektori kapitali; 

E. arvestades, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) avaldas arvamuse, milles 

leiti, et Euroopa Komisjoni plaanid Junckeri kava keskmes oleva investeerimisfondi 

suurendamiseks ja selle kestuse pikendamiseks tehti liiga vara ning piisavalt 
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põhjendamata; arvestades, et peale selle väitis kontrollikoda, et ei ole tehtud põhjalikku 

mõjuhinnangut, ning heitis ette, et kaotati säte, mis seob EFSI jätkumise sõltumatu 

hindamise tulemustega; 

F. arvestades, et kontrollikoda rõhutas ka ohtu, et mitmekordistavat mõju on ülehinnatud, ja 

et eesmärgid ja tulemused, millele osutati, kujutasid endast prognoosi, mida realistlik, 

täpne, selge ja ajakohane statistika ei kinnitanud; 

1. märgib, et EFSI eesmärk on teha Euroopa Investeerimispanga (EIP) kaudu ELi eelarvest 

antava toetuse abil reaalmajandusse 2018. aastaks kokku 315 miljardi euro ulatuses 

täiendavaid investeeringuid ja luua uusi projekte; kordab, et EFSI on turupõhiste 

erasektori investeeringute soodustamise vahend; 

2. võtab teadmiseks 2016. aasta septembris avaldatud EIP hinnangu EFSI toimimise kohta; 

väljendab heameelt positiivsete investeeringuvoogude üle, mis EFSI kaudu on VKEdele 

eraldatud, ning märgib, et juba 2016. aasta juunis saavutati VKEde rahastamise 

eesmärgiks seatud mahust 58 %; väljendab heameelt kontrollikoja arvamuse (2/2016) 

„EFSI: varajane ettepanek fondi kestuse pikendamiseks ja mahu suurendamiseks“ üle, 

milles käsitletakse komisjoni ettepanekut pikendada EFSI-t (COM(2016)0597), ja 

komisjoni hinnangu üle ELi tagatise kasutamise ja tagatisfondi toimimise kohta 

(SWD(2016)0297); 

3. tuletab meelde, et kõik EFSI toetust saavad projektid peaksid vastama täiendavuse 

kriteeriumidele ning et selle hinnangu alus tuleks dokumenteerida; peab kahetsusväärseks, 

et heakskiidetud tehingute tulemustabeleid ei avaldata; tuletab meelde, et avaldamata 

jätmine tekitab nii vastutuse kui ka läbipaistvusega seotud probleeme; rõhutab, et selleks, 

et turgudel oleks EFSI vastu suurem usaldus ja seda peetaks tõhusa rahastamisvahendina 

atraktiivseks, tuleb suurte EFSI projektide kriteeriumid läbipaistvamaks ja selgemaks 

muuta; 

4. tuletab meelde, et ELi eelarvest toetust saava EFSI eesmärk on erinevalt muudest 

praegustest EIP rahastamisvahenditest teha kindlaks eraldiseisvad, tõeliselt täiendavad ja 

innovaatilised ning riskantsemad projektiprofiilid koos uute partneritega erasektorist ja 

samuti tuua esile EFSI potentsiaal rahastada kõrgtehnoloogia ettevõtjaid ja tulevikku 

suunatud sektoreid, mis peaksid olema rahastamisprogrammi keskmes; 

5. tunnistab, et EFSI käivitamine on EIP profiili ja ärimudelit menetluste ning allkirjastatud 

laenutehingute ja lepingute järelevalve seisukohast kiiresti muutnud; 

6. leiab, et investeerimisnõudluse asjakohaseks täitmiseks ning riikide ja sektorite vajaduste 

paremaks täitmiseks tuleks riigi tasandil teha EFSI alla kuuluvates sektorites ja 

tegevusvaldkondades turu ja erainvesteeringute puudujäägi võimalike põhjuste eelnev 

analüüs; 

7. rõhutab, et välja valitud projektide rakendamisel tuleb arvesse võtta ja suurendada 

piiriülest Euroopa lisaväärtust ning pidada silmas, kas need projektid annavad ELi 

ühistesse poliitika- ja majanduseesmärkidesse tõhusa panuse; 

8. nendib, et projektide geograafiline jaotus on seni olnud ebaühtlane; tuletab meelde, et 

ühtekuuluvuse ja jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamise nimel tuleks EFSI toetust 
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ootavate projektide rakendamisel kaaluda suuremat geograafilist ulatust, võttes arvesse 

ELi hõredalt asustatud alade potentsiaali ning seades esikohale teostatavuse, praktilise 

kasutamise ja rahastamise kriteeriumid, seda nii fondi toimimise tõhustamiseks kui ka 

selle peamiste eesmärkide võimendamiseks; tuletab meelde, et turupõhise vahendina ei 

suuda EFSI üksi liidus geograafilist investeeringute puudujääki kõrvaldada;  

9. kutsub EFSI juhatust ja investeeringute komiteed üles tagama, et projektide rahastamine ei 

ole koondatud turgudele või investeeringutesse, mille puhul rahastus on vähem ilmne või 

vajalik; 

10. tuletab meelde, et taristu- ja innovatsioonikomponent saavutas 2016. aasta juuniks 

eesmärgiks seatud mahust üksnes 9 %; kutsub üles edendama teabe jagamist EFSI poolt 

pakutavate riskantsemate uuenduste võimaluste kohta; 

11. palub EIP-l parandada nii palju kui võimalik EFSI portfelli geograafilist tasakaalustatust 

ja kaaluda sektoripõhise koondumise laiendamist, eelkõige taristu- ja 

innovatsioonikomponendi ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate komponendi 

raames, parandades selle nõustamistegevust projektide kavandamise jaoks liikmesriikides 

ja tugevdades tehnilist abi Euroopa investeerimisnõustamise keskuse kaudu, sealhulgas 

võimalust suurendada EFSI eelarvet põhjendatud juhtudel; 

12. palub EIP-l lihtsustada taotluste esitamise protsessi ja rõhutab vajadust suurendada EFSI 

nähtavust, huvi EFSI vastu ja teadlikkust EFSI-st, eriti väikeste ja VKEde puhul 

liikmesriikides; 

13. kutsub EIP-d ühtlasi kaaluma EFSI rahastamiseks kõlblike sektorite arvu laiendamist (et 

hõlmata näiteks keskkonda, biomajandust või sotsiaalset taristut) või projektide liigi ja 

suuruse paremat kohandamist turu vajadustega liikmesriikides; 

14. on veendunud, et kohalikele ja piirkondlikele osalejatele tuleks anda piisavalt selgitusi või 

strateegilisi suuniseid, eriti seoses EFSI eesmärkide, vahendite paigutamise ja võimaliku 

kombineerimisega muude liidu või EIP rahaliste vahenditega; juhib tähelepanu sellele, et 

EFSI-t ei tuleks käsitada lihtsalt veel ühe täiendava rahastamisallikana ja et tuleks püüda 

vältida sihtmärkide dubleerimist või topeltrahastamist; 

15. palub EIP-l võtta valikuprotsessis hoolikalt arvesse tõelist täiendavust ja uut dünaamikat 

ning mitmekordistava mõju suurust, mis võib projektide kaupa varieeruda, eelkõige 

valdkondades, milles EIP või Euroopa Investeerimisfond ei ole varem tegutsenud, 

turutõrgete korral või mitteoptimaalsetes investeerimisolukordades;  

16. väljendab heameelt EIP eritegevuse mahu suurenemise üle, mis tuleneb EFSI esimesest 

pooleteisest aastast, mis kajastab EIP konservatiivses riskikäitumises ja laenupoliitikas 

toimunud arengut; 

17. on veendunud, et EFSI-st toetatavas EIP eritegevuses tuleks näha vahendit, mis aitab 

suurendada täiendavust muude EIP, Euroopa Investeerimisfondi või liidu 

rahastamisvahenditega, et paremini kõrvaldada turutõrkeid või lahendada 

mitteoptimaalseid investeerimisolukordi; 

18. leiab, et finantsvõimendus varieerub projektide kaupa sõltuvalt nende mahust, keerukusest 
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ning oluliste valdkondlike probleemide ja lõplike toetusesaajate ootuste omavahelisest 

seosest nappide avaliku sektori rahaliste vahendite taustal; on arvamusel, et mis tahes 

keskmise finantsvõimenduse eelduse õigsust saab mõõta üksnes investeerimistsükli lõpus, 

võttes arvesse sektorite eripära; teeb ettepaneku viia EFSI mitmekordistava mõju 

metoodika kooskõlla OECD soovitatud metoodikaga, võttes arvesse 

investeerimisprojekte, mille suhtes võtsid investorid kohustusi või mis on osa riiklikest 

kavadest, mis olid olemas või kuulutati välja juba enne EFSI käivitamist; 

19. palub EIP-l esitada täiendavat teavet finantsvõimenduse kohta toimingute kaupa ja mitte 

ainult keskmisele tuginedes, vaid näidates ka ligi meelitatud erasektori rahaliste vahendite 

hulka; leiab lisaks, et sekkumiste tõhusust tuleks hinnata rahastamisvahendite potentsiaali 

põhjal, võttes arvesse ka võimalikke saavutatavaid kvantitatiivselt mõõdetavaid tulemusi; 

20. rõhutab, et ei tohi rahastada projekte, mida rahastataks ka ilma EFSI toetuseta, sest see 

kitsendaks nende projektide rahastamisvõimalusi, mis tegelikult EFSI rahastamist 

vajavad; palub seetõttu EIP-l ja eriti EFSI investeeringute komiteel pöörata erilist 

tähelepanu täiendavuse põhimõttele, selle mõistmisele, tõlgendamisele ja rakendamisele, 

et vältida mis tahes ebaõiglaste muudatuste tegemist turgudel; 

21. märgib, et täiendavust võib olla keeruline mõõta ning seetõttu peaks rahastatavate 

projektide valimisel pöörama sama suurt tähelepanu ka muudele nõuetele, nagu 

innovaatilisus; 

22. palub, et EFSI seatud eesmärkide rakendamise kohta esitataks täielikku ja asjaomast 

kvalitatiivse haldamise teavet, näidates nende tõhusat täiendavust ja mõju, võrreldes 

võrdlusalustega, kuid võttes arvesse ka EFSI pikendamist pärast 2017. aastat; 

23. on arvamusel, et iga EFSI tagatisega hõlmatud projekti kohta tuleks järelevalve või 

täiendavuse näitajate põhjal esitada asjaomast kvalitatiivset haldamise teavet, et hinnata 

lisaväärtust ja tõhusust või panust ELi poliitikasse; palub EIP-l lisada oma aruandlusesse 

hinnangu toimingute kvaliteedi, nende riskipositsiooni ja halduskulude kohta; 

24. peab erasektori kapitali kasutuselevõtu jaoks oluliseks, et EIP vabastaks investorid 

mõnedest potentsiaalsete projektidega kaasnevatest riskidest; kutsub EIP-d suurendama 

EFSI atraktiivsust ja nähtavust investeerimissuunistes ja rahastamisele kuuluvates 

projektides, arendades edasi tõhusamat poliitikat teadlikkuse suurendamiseks 

potentsiaalsete erainvestorite ja projektide arendajate seas kohalikul ja piirkondlikul 

tasandil; 

25. nõuab vastutuse eesmärgil, et investeeringute komitee hindaks näitajate tulemustabeli abil 

korrapäraselt tulemustele suunatud investeeringute arendamist, et selgitada välja projektid, 

mis on oma tõhusa makromajandusliku mõju või majanduskasvule ja töökohtade 

loomisele avaldatava stimuleeriva mõju mõttes hästi eesmärgistatud, ning nõuab 

objektiivse ülevaate andmist nende projektide täiendavusest ja lisaväärtusest ja samuti 

nende kooskõlast liidu poliitika või muude EIP traditsiooniliste toimingutega;  

26. palub EIP-l avaldada kogu teave selle kohta, millised olid EFSI tagatisega projektide 

tulemused EFSI näitajate tulemustabeli ja seotud kriteeriumide ja kaalu alusel mõõdetuna, 

hõlmates muu hulgas nende panust EFSI eesmärkidesse, täiendavusesse, majanduslikku ja 

tehnilisse elujõulisusse ja erasektori investeeringute maksimumi saavutamisse; 
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27. kutsub üles parandama toimingute valikuprotsessi läbipaistvust ja avaldama kogu 

toimingutega seotud teavet sõlmitud tehingute kohta näitajate tulemustabeli abil ning 

samuti võtma seoses toimingutega vastutuse; leiab lisaks, et projektide hindamise ajal 

tuleks kohalike ja piirkondlike ametiasutustega konsulteerimist tõhustada ja 

nõuetekohaselt dokumenteerida; 

28. palub ühtlustada juhtimiskorda, et määratleda paremini komisjoni ja EIP vastavad 

vastutusalad, tagada erinevate otsuste tegemise protsessis osalejate, eriti EFSI 

investeeringute komitee liikmete sõltumatus, et vältida nende huvide konflikte, ning 

määrata vastutuse eesmärgil kindlaks, kes vastutab ELi eelarvepädevate ja 

õigusloomeinstitutsioonide ees EFSI tulemuslikkuse ja riskijuhtimise eest; 

29. rõhutab, et läbipaistvuse ja maksunduse sätteid tuleks tugevdada ja jõustada, eriti 

maksustamise vältimist silmas pidades; 

30. kordab veelkord, et Euroopa Parlamendil on täita oluline osa EFSI lisaväärtuse ja 

täiendavuse järelevalves; 

31. kordab EFSI määruse artiklis 20 sätestatud kontrollikoja auditeerimise rolli; juhib 

tähelepanu kontrollikoja arvamusele nr 2/2016 „EFSI: varajane ettepanek fondi kestuse 

pikendamiseks ja mahu suurendamiseks“; võtab murega teadmiseks kontrollikoja 

tähelepaneku, et kavandatud ELi tagatise suurendamise kohta on vähe tõendeid; tuletab 

meelde, et kontrollikoja auditiõigusi, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklis 287, tuleb täielikult austada; 

32. peab kahetsusväärseks, et EFSI laiendamise ettepanekule ei ole lisatud mõjuhinnangut, 

nagu on ette nähtud parema õigusloome suunistega, ning kuluprogrammide ja 

rahastamisvahendite eelhindamist, nagu nõutakse finantsmääruse artiklites 30 ja 140; 

väljendab heameelt komisjoni ettepaneku (COM(2016)0597) üle EFSI kestuse 

pikendamiseks; peab tervitatavaks EFSI määruse parandamise ettepanekuid; peab 

kahetsusväärseks, et ettepanekule ei lisatud mõjuhinnangut ning et selles ei järgita parema 

õigusloome põhimõtteid; tuletab meelde, et võimalikuks pikendamiseks pärast 2020. 

aastat tuleks mõju hindamine teha enne Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 

esitamist; 

33. peab kahetsusväärseks, et EFSI-t peeti finantsmääruse nõude erandiks, kuigi ELi eelarve 

tagab suurema osa tagatisfondide rahastusest ning EIP eelarvetagatis tekitab ELi eelarvele 

märkimisväärseid tingimuslikke kohustusi; 

34. märgib, et EFSI riski mõju on liialdatud; nõustub kontrollikoja tähelepanekuga, et ELi 

eelarvest tagatisfondi rahastamise mõju oleks olnud väiksem, kui komisjon oleks EFSI 

esialgse ettepaneku puhul sama eeldanud; 

35. palub selgitada riigiabi eeskirjade kohaldamist projektide suhtes, milles kombineeritakse 

EFSI ja struktuurifondide vahendeid. 
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TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS 

eelarvekomisjonile ja majandus- ja rahanduskomisjonile 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi rakendamise kohta 

(2016/2064(INI)) 

Arvamuse koostaja: Romana Tomc 

 

 

ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil ning vastutaval majandus- 

ja rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. on veendunud, et Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist (EFSI) rahastatavate 

projektide peamine eesmärk peaks olema tekitada Euroopas jätkusuutlik majanduskasv ja 

kvaliteetseid töökohti pakkuda suutev tööturg ning seeläbi suurendada ELi kodanike 

heaolu, sotsiaalset ühtekuuluvust ja kaasamist; tunneb seepärast heameelt asjaolu üle, et 

seda fondi on juba kasutatud parema juurdepääsu andmiseks rahastamisele; 

2. tuletab meelde, et EFSI eesmärk on kaotada avaliku sektori vahendite kasutamise abil 

olemasolevad puudujäägid ja mitteoptimaalsed investeerimisolukorrad ELis, et 

suurendada juurdepääsu riskikapitalile ja võtta kasutusele erakapitali ning tagada 

investeeringute jõudmine reaalamajandusse; on veendunud, et EFSI raames rahastatavad 

projektid peaksid tekitama pikaajalise, innovatsioonil põhineva, jätkusuutliku ja kaasava 

majanduskasvu, soodustama töökohtade loomist, muu hulgas nendes Euroopa 

piirkondades, kus on suur ja murettekitav tööpuudus, ning investeerima sektoritesse, mis 

on eelkõige sotsiaalse ja inimkapitali ning Euroopa taristu ja tööstuse tõttu Euroopa 

tuleviku jaoks keskse tähtsusega; rõhutab, et EFSI toetatavad projektid peaksid põhinema 

täiendavuse põhimõttel, mis tähendab, et neid ei oleks saanud ilma EFSI toetuseta ellu 

viia; toetab EIP hinnangut, milles nõutakse täiendavuse paremat määratlemist; 

3. märgib, et EFSI on hakanud edukalt toimima ja andnud mõnes liikmesriigis juba 

konkreetseid tulemusi ning seetõttu toiminud Euroopas kooskõlastatud tegevuse kaudu 

positiivse vahendina investeeringute puudusest ülesaamisel ja tööpuuduse vastu 

võitlemisel; 

4. on veendunud, et EFSI võib olla oluline samm ELi eelarve uuenduslikuma kasutamise 

tulemuslikkuse näitamiseks, kuna see toob kaasa ELi eelarve finantsvõimenduse, et 
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suurendada investeeringuid reaalmajandusse; rõhutab, et Euroopa Kontrollikoja arvates on 

liiga vara teha järeldusi selle üldise tulemuslikkuse kohta; 

5. väljendab sügavat muret asjaolu pärast, et suurem osa EFSI investeeringutest on 

koondunud viiesse ELi suurima majandusega riiki, mis veelgi süvendab erinevusi; peab 

kahetsusväärseks, et endiselt on mitu liikmesriiki, kus ei ole ühtegi EFSI projekti 

allkirjastatud ega heaks kiidetud; 

6. rõhutab, et EFSI-t tuleb pidada hädaabiplaaniks, ja ergutab Euroopa Investeerimispanka 

kasutama Euroopa ühendamise rahastut ja programmi „Horisont 2020“ parimal võimalikul 

moel EFSI-t täiendaval viisil; juhib tähelepanu, et Euroopa Investeerimispank eelistab 

mõnikord kõnealustele programmidele EFSI-t; peab oluliseks EFSI kestuse pikendamist 

2020. aastast kaugemale ja ELi eelarvetagatise vajalikku suurendamist, kuid rõhutab 

vajadust viia läbi põhjalik mõju hindamine, et põhjendada komisjoni pakutud 

suurendamist; 

7. nõuab, et tugevdataks nii EFSI raames toetatavate projektide täiendavust, et suurendada 

geograafilist ulatust, kui ka kasutuselevõttu eelkõige kõrge töötuse määraga piirkondades, 

et mõjutada oluliselt tööhõivenäitajaid; peab vajalikuks arendada edasi investeerimist 

piiriülestesse projektidesse; 

8. juhib tähelepanu sellele, et investeerimisolukord Euroopas aeglaselt paraneb, kuid selle 

kiirus on siiski tagasihoidlik ja see võib olla pöörduv; juhib tähelepanu, et investeeringute 

tasemed jäävad endiselt kriisieelsest tasemest madalamale ning investeerimislünk on 

endiselt suur, mistõttu EFSI-t tuleb suunata selliste projektide poole, mille eesmärk on 

töökohtade loomine ning jätkusuutlik majanduskasv ja areng; 

9. palub, et komisjon, liikmesriigid ja Euroopa Investeerimispanga grupp aitaksid EFSI 

tulemuslikuma edendamise ja tehnilisele abile kohalikul tasandil juurdepääsu andmise 

kaudu VKEdel, mikroettevõtetel ja sotsiaalsetel ettevõtetel saada lihtsam juurdepääs 

rahastamisele ning suurendada seeläbi nende suutlikkust kasvada, projekte rakendada ja 

kvaliteetseid töökohti luua; märgib, et VKEde rahastamine näib olevat EFSI-st 

rahastamise kõige edukam osa; märgib, et VKEde komponendi edu tuleneb ELi muude 

VKEsid käsitlevate algatuste varajases etapis elluviimisest, kuid olemas on ka põhjendus 

selle komponendi suurendamiseks, kui kvaliteedinõuded säilitatakse; soovitab kaaluda 

võimalust tagada VKEde ja mikroettevõtete juurdepääs rahastamisvõimalustega seotud 

teabele; 

10. palub komisjonil ja Euroopa Investeerimispangal jätkata kohalikke/riiklikke kampaaniaid, 

et aidata selgitada ja edendada investeerimiskava eeliseid kogu liidus; väljendab heameelt 

selle üle, et Euroopa Investeerimispank avas liikmesriikides uued esindused eesmärgiga 

pakkuda rohkem tuge ja ka tihendada koostööd riiklike tugipankadega, millega aidatakse 

kaasa rohkemate projektide loomisele kõrge töötuse määraga piirkondades, mis on seni 

vähem tähelepanu pälvinud; 

11. kutsub Euroopa Komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga gruppi üles suurendama 

jõupingutusi ning tugevdama Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi sotsiaalset ja 

tööhõivealast mõju, säilitades samas EFSI eesmärgi aidata kõrvaldada praegune 

investeeringute puudujääk ELis, kaasates strateegilistesse investeeringutesse erasektori 

poolse rahastamise; 
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12. väljendab heameelt selle üle, et EFSI VKEde komponendi raames suurendati Euroopa 

tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi tagatist ning töötati välja EFSI 

omakapitaliinstrument, mis keskendub turu arengule asjakohaselt kaasaaitamise 

tagamisele sellistes valdkondades nagu sotsiaalne mõju; nõuab jätkuvat pühendumist 

sotsiaalse ettevõtluse ning sotsiaalse ja solidaarse majanduse arendamisele, et veelgi 

laiendada sotsiaalseid, kultuurilisi ja keskkonnaeesmärke sellistes valdkondades nagu 

vaesuse leevendamine, tervishoid ja kogukonna areng; 

13. kutsub liikmesriike üles töötama välja riiklikud ja piirkondlikud platvormid ning 

tugevdama nende koostööd erinevate sidusrühmadega, sealhulgas sotsiaalpartneritega, et 

ühtlustada investeeringuid, mille abil saab luua kvaliteetseid töökohti ning suurendada 

majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, ning kasutada EFSI-t vajaduse 

korral arukate investeeringute tegemiseks oma kodanike jaoks kvaliteetsete sotsiaal- ja 

tervishoiuteenuste arendamisse; kutsub komisjoni, Euroopa Investeerimispanga gruppi ja 

liikmesriike üles suurendama jõupingutusi, suutlikkust ja teadlikkust, arendama välja 

asjakohast ökosüsteemi ning suurendama sotsiaalteenustesse, nagu haridusse, koolitusse, 

tervishoidu ja eluasemesse tehtavate investeeringute atraktiivsust; 

14. tuletab meelde, et vahendajapankade suur huvi EFSI projektide vastu ja neis osalemine 

kogu ELis VKEdele rahastamise tagamise eesmärgil oli äärmiselt edukas; 

15. kutsub komisjoni üles tegema koostööd EFSI juhatusega, et kasutada kõiki olemasolevaid 

võimalusi VKEde juurdepääsu parandamiseks rahastamisele, et suurendada nende 

vahendite meetmeteks kasutamise üldist mahtu; 

16. kutsub komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga gruppi üles võimaldama EFSI-l 

tegutseda tihedamas koostöös struktuurifondide ja mitmesuguste ELi fondide ja 

rahastamisvahenditega, näiteks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide, Euroopa 

tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi, COSME programmi, InnovFini, Euroopa 

mikrokrediidirahastu „Progress“ ja muude asjaomaste fondidega, kuid vältima 

topeltrahastamist ja järgima eesmärki tagada vastastikku täiendaval viisil optimaalne ja 

tulemuslik rahastamine; rõhutab, et sellist seostamist tuleb veelgi lihtsustada ning 

haldustõkked tuleb kõrvaldada; nõuab seepärast, et tähelepanu pöörataks piisavale 

koordineerimisele asjaomaste ametiasutuste ja kõige rohkem suure töötuse ja vaesuse all 

kannatavate piirkondade vahel, et vähendada kvaliteetsete töökohtade loomise ja 

jätkusuutliku majanduskasvu tekitamise abil ebavõrdsust, mis aitab toetada sotsiaalset 

kaasamist ja edendada keskkonnaalast jätkusuutlikkust; rõhutab, et EFSI peaks abistama 

ja täiendama ühtekuuluvuspoliitikat; 

17. rõhutab, et algsete tulemuste kohaselt kasutavad EFSI-t paremini ära suurema tehnilise ja 

haldussuutlikkusega liikmesriigid ning finantseerimisasutused; hoiatab, et see võib 

tugevate ja nõrkade piirkondade vahelisi erinevusi suurendada; rõhutab, et Euroopa 

Investeerimispank ja komisjon peavad mahajäänuid rohkem toetama, suurendades 

tehnilist abi ja mõne riigi suutlikkust EFSI võimalusi kasutada; 

18. on seisukohal, et kuigi EFSI vahendite kasutamisel ei tohiks olla piirkondlikku või 

valdkondlikku keskendumist ega eelnevat jaotust, on EFSI siiski koondunud riikidesse, 

kus investeeringute puudujääk turul on vähem märgatav, mis viib järelduseni, et piisavat 

tähelepanu ei pöörata turutõrgete ja tööturu piirangute tegelikule kaotamisele; on 

seisukohal, et EFSI tuleks koos struktuurifondidega tõhusamalt kasutada, et aidata 
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nõrgematel piirkondadel takistusi ületada, ning on seisukohal, et sellise Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse arendamine, mis tegutseks rohkem kohalikul tasandil, 

pakuks kohalikele vajadustele kohandatud tehnilist abi ja suurendaks suutlikkust, 

suurendaks taotluste arvu; 

19. kutsub komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga gruppi üles konsulteerima aktiivsemalt 

liikmesriikide ja sidusrühmadega, tehes selleks koostööd avaliku sektori asutuste, riiklike 

investeerimispankade, riiklike tugipankade ja sotsiaalpartneritega, eriti riikides, mille 

puhul on andmed seni näidanud kehva tulemust fondi kasutuselevõtus; on veendunud, et 

EFSI peaks eelkõige keskenduma töötuse vähendamisele suunatud projektidele ja 

projektidele, mille keskmes on sotsiaalsed investeeringud inimeste praegusesse ja 

tulevasse suutlikkusse tööturul osalemiseks, millel on suur Euroopa lisaväärtus ja mis 

aitavad saavutada liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia eesmärke 

ning mis edendavad ühtekuuluvust ja investeerimist inimkapitali; peab tähtsaks, et EFSI 

hõlmaks ELi peamisi sektoreid ning aluslepingul põhinevate majandusliku, sotsiaalse ja 

territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamise ning piirkondliku ebavõrdsuse vähendamise 

eesmärkide saavutamist; on seisukohal, et edukate projektidega vähendatakse töötust; 

20. kutsub komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga gruppi üles toetama liikmesriike nii 

üldiste kui ka EFSI raames tehtavate investeeringute võimalikku suurt tegemist 

projektidesse, mille eesmärk on sotsiaalne kaasamine ja keskkonnasäästlikkuse 

suurendamine kõige väiksema asustusega, kõige kaugematesse ja äärepoolseimatesse 

piirkondadesse, mis on kriisi tõttu kõige rohkem kannatanud, et vähendada erinevusi 

eelkõige töötuse ja tööhõive tasemetes ning nendes piirkondades ja riikides, kus valitseb 

suur töötus ja vaesus ja mis on töövõimalustesse alainvesteerimise tõttu eriliselt 

ebasoodsas olukorras, põhjustades töötust, sotsiaalset tõrjutust ja väljarännet; 

21. kutsub komisjoni üles hoogustama EFSI teavituskampaaniat ning suurendama teadlikkust 

EFSI kohta, koostades VKEde jaoks teabematerjali, kus konkreetsete näidete abil lihtsalt 

ja arusaadavalt selgitatakse rahastuse taotlemise viise ning EFSI rahastatavate projektide 

liike; 

22. tuletab meelde, et EFSI-l puudub endiselt hinnang ja analüüs investeeringute puudujäägi 

põhjuste ning turuvajaduste ja nende parimate täitmisviiside kohta; kutsub komisjoni üles 

selle kohta hindamist läbi viima; peab pettumust tekitavaks asjaolu, et komisjoni 

hinnangus EFSI-le ei ole märgitud siiani fondi tegevuse tulemusena loodud töökohtade 

arvu, liiki ja väljavaateid ega hinnatud selle soolist mõju; kutsub komisjoni üles 

kehtestama tööhõivenäitajad ja tagama, et EFSI panust majanduskasvu ja töökohtadesse 

mõõdetakse ja kontrollitakse piisavalt, et uurida ja hinnata EFSI projektide mõju loodud 

töökohtade arvule ja nende investeeringute tegelikku mõju otsestele ja kaudsetele 

töökohtadele ning dokumenteerida fondi kaudu saavutatud tulemused mõlema sektori ja 

riikide lõikes, pöörates seejuures erilist tähelepanu VKEdele; 

23. tuletab meelde, et on oluline avaldada korrapäraselt uusi arvandmeid ja ajakohastatud 

teavet, sealhulgas sõltumatuid hinnanguid, tuginedes seni omandatud kogemustele; võtab 

teadmiseks raskused selle komponendi hindamisel, pidades silmas projektide valmimiseks 

ja nende mõju hindamiseks vajaminevat aega, ning kutsub sellega seoses EIP gruppi üles 

töötama välja parimad meetodid selliste tulemuste kogumiseks ja hindamiseks järgmise 

hindamise ajal, võttes arvesse ka pikaajalist mõju, mis kestab pärast EFSI tegevuse lõppu; 
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on veendunud, et tuleb teha rohkem jõupingutusi, et kehtestada tulemuspõhised näitajad, 

millega mõõdetakse kõikide projektide eesmärki ja tulemusi; väljendab heameelt selle üle, 

et on olemas EFSI VKEde komponendi raames kasutatavaid vahendeid käsitlevad 

majanduskasvu ja tööhõive aruanded ning Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 

programmi tagatise rahastamisvahendit ja EFSI VKEde komponendi sotsiaalse mõju 

katserahastuid käsitlevad sotsiaalse mõju aruanded, ning ergutab sellise aruandluse 

kasutamisega jätkama; 

24. on seisukohal, et piiriülesed taristuprojektid on keskse tähtsusega ühtse turu 

väljakujundamiseks ning tööhõivevõimaluste edendamiseks; nõuab, et Euroopa Komisjon 

ja Euroopa investeerimisnõustamise keskus keskenduksid tehnilise toe pakkumisele ja 

suutlikkuse suurendamisele, et suurendada selliste projektide arvu ning tugevdada nende 

kvaliteeti ja mõju; 

25. kutsub liikmesriike üles püstitama selgemalt määratletud riiklikke 

investeerimisprioriteete, muu hulgas töökohtade loomise ja sotsiaalsete investeeringute 

valdkonnas, ning koostama vastavaid projekte koostöös Euroopa investeerimisnõustamise 

keskusega; on seisukohal, et Euroopa Investeerimispank peaks tagama asjakohase 

tagasiside kanali Euroopa Komisjoniga, et edastada teavet esilekerkivate regulatiivsete 

tõkete kohta, mis võivad takistada heade projektide teostamist eri tasanditel; kutsub 

komisjoni üles tegema Euroopa poolaasta protsessis liikmesriikidega tihedamat koostööd, 

et aidata neil hakata võimalikult kiiresti ellu viima saadud soovitusi, eriti majanduslike ja 

sotsiaalsete reformide teostamisel, mis kõrvaldaks riiklikud tõkked investeeringute teelt ja 

looks ettevõtlust soodustava keskkonna; tuletab meelde, et üksnes riigipõhistes soovitustes 

määratletud struktuurireformide, vastutustundliku eelarvepoliitika ja investeeringute nn 

positiivne kolmnurk toob edu; rõhutab vajadust suurendada EFSI läbipaistvust, kellel 

peaks olema kohustus parlamendile aru anda, sel eesmärgil tagades põhjaliku ja 

usaldusväärse eelarvealase teabe avalikustamise ning juurdepääsu EIP rahastatud 

projektidega seotud finantsandmetele; 

26. väljendab heameelt EFSI teises etapis esitatud komisjoni ettepaneku üle suurendada 

projektivaliku läbipaistvust, kohustades EFSI investeeringute komiteed oma otsuseid 

selgitama ja põhjendama toetuse andmist, ning avalikustada EFSI projektide tulemustabel 

kohe pärast projektide allkirjastamist, jättes välja tundliku äriteabe; märgib, et sellised 

näitajad nagu töökohtade loomine ja oskuste arendamine on keskse tähtsusega; 

27. väljendab heameelt selle üle, et komisjon tõhustab tihedas koostöös Euroopa 

Investeerimispangaga veelgi EFSI-t ja Euroopa investeerimisnõustamise keskust 

käsitlevat teavitustegevust, et suurendada teadlikkust rahastamisvahendite ja tehnilise abi 

kättesaadavuse kohta kogu liidus; on seisukohal, et teave rahastamislahenduste, tehnilise 

abi ja menetluste, sealhulgas hea tava ja juhtuuringute näited võivad stimuleerida uusi 

ideid ja anda tõuke investeerimisalgatuste tegemisele; 

28. rõhutab, et on vaja tagada EFSI projektide kooskõla Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, 

sealhulgas õigusega headele ja õiglastele töötingimustele; rõhutab eelkõige vajadust 

tagada, et austatakse töötajate õigust olla informeeritud ja ära kuulatud. 
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11.10.2016 

SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS 

eelarvekomisjonile ja majandus- ja rahanduskomisjonile 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi rakendamise kohta 

(2016/2064(INI)) 

Arvamuse koostaja: Nicola Danti 

 

 

ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil ja majandus- ja 

rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:  

1. märgib, et lühikest aega toiminud Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) on 

alustanud edukalt, andnud konkreetseid tulemusi ja ergutanud investeeringuid, et ületada 

kooskõlastatud tegevuse abil investeeringute ja konkurentsivõime nappus Euroopas; 

rõhutab siiski, et tempot tuleb märkimisväärselt tõsta, et saavutada veelgi 

käegakatsutavamad tulemused, eelkõige nendes liikmesriikides, kus EFSI-poolne 

rahastamine oli madalal tasemel, et see vahend täidaks täielikult oma eesmärgid; 

2. rõhutab, et EFSI juhtpõhimõte on kaasata turupõhiseid erainvesteeringuid täielikult 

nõudlusest lähtuvalt, ja palub seetõttu tungivalt komisjonil uurida võimalusi kasutada 

EFSI tagatisi selleks, et ergutada mahukamate investeerimisallikate, nagu pensionifondid, 

riiklikud investeerimisfondid ja sotsiaalsed investeeringud, osalemist kaasrahastajana 

tähtsamates projektides; 

3. rõhutab, et EFSI peaks tagama oma projektidele tavalise EIP tegevusega võrreldes 

suurema täiendavuse, nagu on kindlaks määratud määruse (EL) 2015/1017 artiklis 5; 

toonitab, et arvestades asjaolu, et EFSI vahendid on ümber suunatud ELi teadusuuringute, 

innovatsiooni- ja taristuprogrammidest, peaks fond toetama strateegilisi investeeringuid 

selliste projektide puhul, mis ei leia turutõrgete, optimaalsest halvema 

investeerimisolukorra või suure riski tõttu rahastamist; nõuab sellega seoses tungivalt, et 

komisjon hindaks põhjalikult EFSI raames juba rahastatud projektide täiendavust ning 

kehtestaks tulemuste põhjal selged eeskirjad ja kriteeriumid täiendavuse 

kindlaksmääramiseks; tuletab ka meelde, et ELi tagatise kasutamise kriteeriumide 

määramisel peaks EFSI kaaluma mitte ainult kasumlikkuse tegurit, vaid ka pikaaegset 

positiivset mõju ühtsele turule aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu, töökohtade 

loomise ja ühtekuuluvuse osas; 
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4. märgib, et mitmele edukale taristu- ja innovatsiooniprojektile vaatamata piirab projekti 

miinimumsumma kõrge ülempiir (50 miljonit eurot) EFSI raames rahastatavate projektide 

arvu, eriti väiksemates liikmesriikides; kutsub seetõttu üles projekti rahastamise 

minimaalset ülempiiri alandama; 

5. rõhutab, et kuigi EFSI VKEde komponent on edukas ning see on idufirmadele, VKEdele 

ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele hea võimalus kiiresti rahalisi vahendeid 

saada, on seda siiski vaja parandada, samuti on vaja parandada investeerimist taristusse ja 

innovatsiooni komponenti; tunneb seetõttu heameelt selle üle, et komisjon kavatseb 

VKEde toetuseks mõeldud võimalusi suurendada ja parandada; toonitab vajadust uurida 

rahalisi ressursse VKEde toetamiseks projektide teostamisel rahvusvahelisel tasandil ning 

kutsub üles looma täiendavaid võimalusi VKEdele, mis võimaldaks neil saada rahalisi 

vahendeid suurema riskiga projektideks, eriti digitaalsektoris; juhib ühtlasi tähelepanu 

sellele, et unustada ei tohiks ka suuri investeerimisprojekte, eriti taristu- ja 

innovatsiooniprojekte; juhib tähelepanu vajadusele teha rahalised vahendid kättesaadavaks 

digitaalse ülemineku programmideks, et toetada VKEsid, keda mõjutab üleminek 

digitaaltehnoloogiale, ning soodustada uue ja innovatiivse tehnoloogia arengut, toetades 

tihedamat koostööd juba tegutsevate ettevõtjate ja idufirmade vahel; 

6. märgib, et vahendajapankade suur huvi EFSI projektide vastu ja neis osalemine kogu ELis 

VKEdele rahastamise võimaldamise eesmärgil oli äärmiselt edukas; ergutab komisjoni 

tegema koostööd EFSI juhatusega, et kasutada kõiki EFSI määruse kohaseid võimalusi 

VKEde juurdepääsu parandamiseks rahastamisvõimalustele, et suurendada nende 

vahendite meetmeteks kasutamise üldist mahtu ja võimaldada Euroopa 

Investeerimisfondil rahastada oluliselt suuremat hulka ettevõtmisi; 

7. nõuab EFSI ja muude ELi rahaliste vahendite paremat kooskõlastamist ja koostoimet, 

eelkõige mis puudutab Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde, et edendada vahendite 

tõhusamat kasutamist, suuremat ühtekuuluvust Euroopas ja tagada, et EFSI oleks 

geograafiliselt laiaulatuslik, eriti madala EFSI rahastamise tasemega riikides, selleks et 

tagada suurem investeeringute ühtlustamine ning vähendada piirkondlikke erinevusi; 

nõuab ka tihedamat koostööd riiklike tugipankade, kohalike ja piirkondlike ametiasutuste 

ja asjaomaste sidusrühmadega, sh investeerimisplatvormide loomise edasist julgustamist, 

et valdkondlikud ja geograafilised investeerimisvõimalused kokku tuua; 

8. rõhutab vajadust suurendada EFSI tegevuse läbipaistvust ning levitada kodanikele ja 

võimalikele toetusesaajatele laiemalt teavet projektide ja nende tulemuste kohta; nõuab 

tungivalt, et komisjon teeks sihipärasemat teavitamis- ja nõustamistööd teadlikkuse 

suurendamiseks EFSI kohta; soovitab koostada VKEde jaoks teabematerjali, kus 

konkreetsete näidete abil lihtsalt ja arusaadavalt selgitatakse rahastuse taotlemise viise 

ning EFSI rahastatavate projektide tüüpe; 

9. on veendunud, et kõik lepingud, mille EIP sõlmib oma kas avaliku või erasektori 

klientidega, tuleb süsteemselt avalikustada, et tõendada EFSI projektide täiendavust ja 

näidata üldsusele, et EFSI rahastatavate projektide suhtes kohaldatakse kõrgeid 

standardeid; juhib tähelepanu vajadusele edendada Euroopa investeerimisprojektide 

portaali (EIPP) ja Euroopa investeerimisnõustamise keskust (EIAH), sh tihendada 

koostööd riiklike tugipankadega, muuta projektid nähtavaks ja anda võimalikele 

projektiarendajatele kvaliteetset tehnilist abi; 
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10. on seisukohal, et EFSI on ühtse turu lõpuleviimisel ja edendamisel suure tähtsusega; 

toonitab sellega seoses Euroopa investeerimiskava kolmanda samba tugevdamise tähtsust, 

seda ka seoses Euroopa poolaasta protsessiga, et muuta ELi regulatiivne keskkond 

kindlamaks, homogeensemaks ja investeeringutele soodsamaks, keskenduses eelkõige 

sellistele strateegilistele eesmärkidele nagu täiesti integreeritud, konkurentsipõhise ja hästi 

toimiva ühtse turu lõpuleviimine ning ja innovatsioonipõhise digitaalse ühtse turu 

arendamine ning neid eesmärke toetavatele põhimeetmetele; märgib, et EFSI võetud 

kohustused digitaalsektori projektide osas ei ole sugugi piisavad; 

11. nõuab seetõttu, et liikmesriigid ja sidusrühmad uuriksid veelgi ja edendaksid 

investeerimisvõimalusi digitaalse infosisu, digitaalteenuste, laiaulatusliku, taskukohase ja 

turvalise kiire lairibaühenduse ja telekommunikatsioonitaristu valdkonnas, mis on 

tarbijaõiguste (nagu infosisu kättesaadavus ning kvaliteetsed teenused ja madalad kulud) 

tõelise jõustamise eeltingimus; rõhutab, kui oluline on kaotada praegused erinevused 

taristu arendamises Euroopa piirkondade ning linna- ja maapiirkondade vahel; rõhutab, 

kui oluline on rahastada tehnoloogiakeskuste rajamist vähem tööstuslikes piirkondades, et 

vähendada piirkondade erinevusi ning elavdada kohalikku majandust kvaliteetsete 

töökohtade tagamise ja oskuste arendamise toetamise kaudu; 

12. peab tervitatavaks hiljutist komisjoni ettepanekut pikendada EFSI-t ka 2018. aasta 

järgselt, et ületada praegune investeerimislõhe Euroopas ja jätkata erasektori kapitali 

kasutuselevõtmist. 
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REGIONAALARENGUKOMISJONI ARVAMUS 

eelarvekomisjonile ja majandus- ja rahanduskomisjonile 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi rakendamise kohta 

(2016/2064(INI)) 

Arvamuse koostaja: Mercedes Bresso 

 

 

ETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ning majandus- ja 

rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika on liidu peamine investeerimispoliitika, mille 

eesmärk on vähendada piirkondadevahelisi erinevusi ning toetada liidu aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia eesmärkide saavutamist; võtab 

teadmiseks Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) esialgsed tulemused 

erainvesteeringute mobiliseerimisel, eelkõige VKEde jaoks; tuletab meelde, et EFSI peab 

toetama ka majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust ning et tuleb 

tegutseda EFSI ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ja muude ELi 

programmide vahelise koostoime ja täiendavuse tugevdamiseks; toonitab, kui oluline on 

tagada EFSI täiendavus teiste EIP algatuste ja ELi rahastatud programmide suhtes, sest 

see aspekt on rakendamisprotsessis seni sageli tähelepanuta jäetud, kõrvaldades 

turutõrkeid või lahendades mitteoptimaalseid investeerimisolukordi; 

2. väljendab heameelt EIP direktorite nõukogu poolt heaks kiidetud investeerimisprojektide 

üle, millega kaasnevad riskantsemad tehingud, mida ei oleks rahastanud 

finantseerimisasutused ega oleks saanud rahastada ühtekuuluvuspoliitika meetmete kaudu; 

märgib aga, et paljud tehingud vastavad, eelkõige Euroopa Regionaalarengu Fondi puhul, 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide sekkumis- ja rahastamiskõlblikkuse 

kriteeriumidele; nõuab, et heakskiidetud investeerimisprojektide kõrgem riskiprofiil 

annaks majandusele suuremat lisaväärtust ja täidaks turunišše, mis vastasel korral jääksid 

suures osas investeeringutest ilma; 

3. nõuab tungivalt, et komisjon ja EIP suurendaksid jõupingutusi ja kehtestaksid 

mehhanismid, sh kriteeriumid, millega tagada täiendavuse kontrollimine; 

4. palub komisjonil esitada koostöös EIPga – selleks et hinnata EFSI toetuse kasulikkust, 
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EFSI toetuse tulevikuväljavaateid ja EFSI kestuse võimalikku pikendamist – seni toetatud 

projektide, sh VKEde samba põhjalik analüüs ning esitada täielikud andmed ja teave 

VKEde komponendi edenemise kohta; 

5. võtab teadmiseks, et 22. veebruaril 2016 avaldati komisjoni uued suunised Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide ja EFSI kombineerimise kohta ning 18. märtsil avaldati 

komisjoni ja EIP poolt EFSI eeskirjad investeerimisplatvormide kohta; märgib siiski, et 

EFSI ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide senine koostoime on äärmiselt 

madal, ning palub komisjonil, EIP-l, riiklikel ja piirkondlikel tugipankadel ja -

institutsioonidel ning korraldusasutustel kiirendada täiendava koostoime kavandamist ja 

rakendamist, et tagada EFSI laiem geograafiline ulatus; 

6. väljendab muret seoses komisjoni ettepanekuga, mille kohaselt tuleks vahendite 

kombineerimisel investeeringu see osa, mille puhul võetakse kõige rohkem riske, katta 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest, mitte EFSIst; on veendunud, et see toob 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel kaasa õiguskindlusetuse ning on 

vastuolus EFSI algse eesmärgiga suurendada ELi investeeringute riskivõtmisvõimet; 

7. väljendab muret selle pärast, et Euroopa Parlamendi roll EFSI rakendamises on piiratud 

ning konkreetsete projektide valikukriteeriumides ja igal üksikul juhul eraldatud 

summades (millest paljud ei ole avalikustatud) puudub läbipaistvus; 

8. märgib, et koostoime saavutamiseks kehtestatud komisjoni suunised ja meetmed ei ole 

piisavalt üksikasjalikud; märgib, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning EFSI 

senised ühisprojektid on tulenenud alt üles suunatud nõudlusest, st kohalike omavalitsuste 

ja osalejate vajadusest; 

9. on seisukohal, et komisjon, EIP, Regioonide Komitee, liikmesriigid ja korraldusasutused, 

sh piirkondlikud korraldusasutused, peaksid tegema paremat koostööd tagamaks, et 

käivitatakse rohkem Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning EFSI ühiseid ja 

teineteist täiendavaid Euroopa lisaväärtusega projekte territoriaalse arengu ja 

ühtekuuluvuspoliitika edendamiseks; märgib, et Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide ning EFSI ühisprojektide näiteks võiks olla ringmajanduse projektid, 

sest nendega edendatakse kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli jätkusuutlikule, 

ressursitõhusale ja konkurentsivõimelisele majanduse ülemineku võimaldamisel, sobides 

samas EFSI rahastatavate projektide investeerimisprofiili; 

10. peab vajalikuks võtta arvesse piirkondade erinevaid majandus- ja taristuarengu alaseid 

vajadusi ja liikmesriikide territoriaalset mitmekesisust, tagades samal ajal projektide 

toetuskõlblikkuse kaitstuse mis tahes sekkumise eest, mis võib tuua kaasa assigneeringute 

liiga hõreda eraldamise; rõhutab, et oluline on töötada välja ka temaatilisi või piiriüleseid 

projekte, mis võivad suurendada ühtekuuluvust ja anda suuremat Euroopa lisaväärtust, 

ning juhib tähelepanu sellele, et seetõttu tuleks töötada välja ühtsed piirüleste projektide 

alased suunised; ergutab kõiki liikmesriike selgitama välja riiklikke ja piirkondlikke 

tugipanku, mis on olulised kas temaatilise või piirkondliku kontsentratsiooniga 

investeerimisplatvormide loomiseks, ning lihtsustama nende kaasamise protsessi; 

11. selleks et kiirendada EFSI projektide rakendamist ning suurendada nende koostoimet 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega, kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 

hõlbustama alternatiivsete rahastamismudelite, näiteks avaliku ja erasektori partnerluste 
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kasutamist ning lihtsustama riigiabi eeskirjade õigusraamistikku; kutsub liikmesriike üles 

valmistama investeerimisnõustamise keskuse abiga ette töövalmis investeerimisprojektide 

registrid neid optimaalselt struktureerides, et tagada rahastamisvahendite ulatuslikum 

kasutamine ning EFSI ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vastastikune 

täiendavus; 

12. kutsub komisjoni ja EIPd üles tegema jõupingutusi mitteosalevate piirkondade 

võimestamiseks, investeerides kohapealsesse tehnilisse abisse, et saavutada piirkondlikult 

tasakaalustatud projektitegevus; on veendunud, et kohalike investeerimisplatvormide – 

kus saavad kokku avaliku sektori vahendid ja erasektoripoolne rahastamine – loomist 

tuleks kiirendada; 

13. osutab ühtekuuluvuspoliitika meetmetest saadud kogemustele, mis näitavad, et tehnilise 

abi andmine era- ja avaliku sektori toetusesaajatele on kõige vajalikum piirkondlikul ja 

kohalikul tasandil; kutsub seetõttu komisjoni ja EIPd üles kaasama paindlikul ja avatud 

viisil finantsvahendajaid ja katusorganisatsioone; on veendunud, et madalamate 

tulemusnäitajatega ELi piirkondades tuleks korraldada põhjalik EFSI 

investeerimisprojektide alane teavituskampaania; 

14. on seisukohal, et EFSI projektide puhul tuleb Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

rahastuse täiendamisel austada temaatilise kontsentratsiooni nõudeid; märgib, et vaja on 

kiirendada EFSI projektide rakendamist ning võtta arvesse liikmesriikide prioriteete 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning ESFI raames; 

15. on veendunud, et EFSI rahastamistegevuste valik ja projektide juhtimine peaks olema 

läbipaistvam, vastutustundlik ja põhinema kindlaksmääratud kriteeriumitel ning sellesse 

tuleks juba varakult kaasata kohalikud ja piirkondlikud sidusrühmad, kui see on vajalik; 

nendib vajadust kaasata kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused tihedamalt kohalikku ja 

piirkondlikku huvi pakkuvate projektide valimisse; rõhutab, et Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus ja EFSI investeeringute komitee peaksid Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide ning EFSI ühiste ja teineteist täiendavate projektide 

edendamiseks ära kasutama piirkondlike ja kohalike omavalitsuste oskusteavet; seda 

silmas pidades peaks Euroopa investeerimisnõustamise keskus tegutsema aktiivselt selle 

nimel, et enamad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused EFSI pakutud võimalused 

maksimaalselt ära kasutaks; ergutab liikmesriike ning kohalikke ja piirkondlikke 

omavalitsusi esitama projekte, mida saaks vastastikku täiendavalt rahastada EFSIst ning 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest Euroopa investeerimisprojektide portaali 

raames, et meelitada investeeringuid oma territooriumile; 

16. rõhutab vajadust tugevdada riiklikke ja piirkondlikke platvorme, et toetada ELi fondide ja 

muude programmide kooskõlastamist ja koostoimet; nõuab samal ajal liikmesriigi tasandil 

haldusvahendite kasutuselevõttu, et rahastamiseks esitatud projektid oleks võimalik 

suunata asjakohastele vahenditele sõltuvalt projekti olemusest; 

17. palub komisjonil vältida niisugust dubleerimist sihtmärkide valikul, mille puhul on EFSI 

rahastus suunatud projektidele, mida saaks sama hästi rahastada Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidest; nõuab täiendavuse ja vastastikuse täiendavuse tähtsust arvesse 

võttes Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide paremat nähtavust ja neid käsitlevat 

teavitustegevust praeguse komisjonipoolse EFSI üsna ühepoolse rõhutamise asemel; 
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18. tuletab meelde, et Euroopa Parlamendil peab olema keskne roll kõnealuste strateegiate ja 

projektide mõju jälgimisel, eesmärgiga edendada tööhõivet ning jätkusuutlikku ja 

majanduskasvu; rõhutab, et Euroopa Parlamendil peab olema oluline roll ka EFSI ning 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ja muude ELi programmide koostoime ja 

vastastikuse täiendavuse mõju jälgimisel. 
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KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS 

eelarvekomisjonile ja majandus- ja rahanduskomisjonile 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi rakendamise kohta 

(2016/2064(INI)) 

Arvamuse koostaja: Jill Evans 

 

 

ETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil ning majandus- ja 

rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib pettumusega, et ainult 4 % Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 

rahastamisest – nii taristu- ja innovatsioonikomponendi kui ka VKEde komponendi 

raames – on eraldatud EFSI määruse artikli 9 lõike 2 punktis g sätestatud valdkondlikule 

eesmärgile ning ainult murdosa sellest 4 %st on jõudnud kultuuri- ja haridussektorisse;  

2. võtab ühtlasi teadmiseks, et EFSI vahendite eraldamisel tuleb tagada parem geograafiline 

tasakaal; tuletab meelde, et enamik EFSI projekte kiidetakse heaks majanduslikult 

paremal järjel olevates Lääne-Euroopa piirkondades; nõuab seetõttu suuremaid pingutusi, 

et täiendavalt uurida ja analüüsida, millised konkreetsed vajadused ja puudujäägid 

valitsevad riikides, kes kasutavad EFSI toetust vähem, ja anda rohkem tehnilist abi ning 

kohalikku ja valdkondlikku toetust, et tagada EFSI jõudmine kõigi liikmesriikideni; 

3. rõhutab kultuuri- ja loomesektori sidusrühmade huvi EFSI rahastamise vastu ning VKEde 

komponendi potentsiaali selles sektoris; peab kahetsusväärseks, et EFSIst ning selle 

rahastamisvõimalustest ja -vahenditest teatakse siiski vähe; nõuab, et komisjon võtaks 

vastu uusi ja laiendaks olemasolevaid teavitusalgatusi, mis peavad olema välja töötatud 

kultuuri- ja loomesektori vajadusi arvestades ning mis viiakse ellu liikmesriikides 

kohapeal, muu hulgas Loova Euroopa teabepunktide kaudu; 

4. märgib, et kultuuri- ja loomesektorisse kuuluvad peamiselt suurema riskiga VKEd; märgib 

sellega seoses, et investeerimisplatvormid võivad suurendada EFSIst eraldatavate rahaliste 

vahendite ulatust, sest platvormide abil on võimalik väiksemaid projekte ja lepinguid 

koondada; nõuab tungivalt, et EFSI juhtorganid pööraksid investeerimisplatvormidele 

rohkem tähelepanu, et maksimeerida nende võimalikku kasu investeerimistõkete 

kõrvaldamisel; kutsub EIPd üles andma sidusrühmadele platvormide kohta rohkem teavet; 
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tuletab meelde, et kultuuri- ja haridussektoris tegutsevatel Euroopa ühendustel on olemas 

liikmete ühenduste võrgustikud, millel on valdkondlikud ja geograafilised teadmised ja 

mis võiksid aidata teadlikkuse suurendamise meetmeid paremini suunata; juhib tähelepanu 

sellele, et Euroopa investeerimisnõustamise keskusel võib olla oluline osa 

investeerimisplatvormide loomisele kaasa aitamises ja need omakorda võivad aidata 

tagada parema geograafilise ja valdkondliku tasakaalu; 

5. on veendunud, et kultuuri- ja loomesektor vajab ka konkreetset nõu, et mõista EFSI 

rahastamisvõimalusi ja -menetlusi, ning et finantsvahendajad vajavad tuge, et paremini 

mõista kultuuri- ja loomesektorit ja selle vajadusi; peab sellega seoses tervitatavaks EFSI 

2.0 ettepanekut suurendada Euroopa investeerimisnõustamise keskuse rolli ning 

tugevdada selle kohalolekut riigi, piirkondlikul ja kohalikul tasandil; nõuab, et keskusele 

eraldataks piisavad vahendid, et see saaks anda haridus- ja kultuurisektorile kogu protsessi 

jooksul vajadustele vastavat tuge; 

6. palub komisjonil ja EIP grupil kujundada välja oskusteadmised ja need integreerida, 

keskendudes konkreetselt keskuse kultuuriinvesteeringutele; nõuab, et keskus teeks 

optimaalse toetuse andmiseks võimalikult tihedat koostööd riiklike tugipankadega ning 

kultuuri- ja loomesektori asjaosalistega; 

7. märgib, et kuna koolidel ja ülikoolidel on enamikus liikmesriikides seadusega keelatud 

raha laenuks võtta, on EFSI selle sektori jaoks suures osas ebasobiv; peab 

kahetsusväärseks, et kuigi vahendeid on programmist „Horisont 2020“ mujale suunatud, 

ei ole EFSI uurimis- ja innovatsioonitoetusest riiklikel ülikoolidel piisavalt abi olnud; 

nõuab seepärast programmi „Horisont 2020“ vahendite taastamist; 

8. märgib, et maapiirkondade elanikel on õppimiseks selgelt halvemad võimalused, ja nõuab 

seetõttu paremat ühenduvust ja taristut ning juurdepääsu parandamist; 

9. nõuab suuremat sünergilist toimet EFSI ja muude ELi fondide vahel, eelkõige Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide, programmi „Horisont 2020“ ja programmi „Loov 

Euroopa“ tagatisvahendi vahel; nõuab tungivalt, et komisjon rakendaks programmi „Loov 

Euroopa“ tagatisvahendit EFSI kaudu VKEde heaks võimalikult kiiresti; rõhutab, et 

Euroopa investeerimisnõustamise keskus võib omada tähtsat rolli ELi vahendite 

kombineerimist puudutava teabe andmisel ning vastavalt tuleb anda ka nõu ja koolitust; 

nõuab tungivalt, et komisjon looks universaalse veebiportaali, mille kaudu saavad 

kultuuri- ja loomesektori võimalikud toetusesaajad hinnata kõiki rahastamisvõimalusi ja 

nende tõhusat kombineerimist; võtab sellega seoses rõõmuga teadmiseks suunised, mille 

komisjon hiljuti avaldas EFSI ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

kombineerimise kohta. 
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LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST, 
KELLELT ARVAMUSE KOOSTAJA ON TEAVET SAANUD  

 

Järgnev loetelu on koostatud üksnes vabatahtlikkuse alusel ning selle eest vastutab ainuisikuliselt 

arvamuse koostaja. Arvamuse koostaja sai arvamuse projekti koostamisel teavet järgmistelt 

üksustelt. 
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