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ETTEPANEKUD 

Eelarvekomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. väljendab muret viivituste pärast rakenduskavade vastuvõtmisel ning 

ühtekuuluvuspoliitika kohaste korraldus-, makse- ja sertifitseerimisasutuste määramisel, 

mis on põhjustanud projektide aeglast alustamist ja ühtekuuluvuspoliitika äärmiselt vähest 

kasutamissuutlikkust praeguse programmitöö perioodi esimesel kolmel aastal; arvab, et on 

vaja teha äärmiselt suuri pingutusi, et tagada uute programmide viivituseta alustamine iga 

programmitöö perioodi alguses, ning nõuab sellega seoses, et järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku suhtes lepitaks aegsasti kokku; 

2. rõhutab, et kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku teises pooles on suur oht 

maksetaotluste kuhjumiseks alamrubriigis 1b, ja nõuab piisaval tasemel maksete 

assigneeringute kättesaadavaks tegemist igal aastal praeguse finantsperspektiivi lõpuni, et 

hoida ära tasumata arvete uus kuhjumine; rõhutab seepärast, et kolmel ELi institutsioonil 

on vaja välja töötada uus ühine maksekava aastateks 2016–2020 ja selle suhtes kokku 

leppida, et kavas esitataks selge strateegia kõigi maksevajaduste täitmiseks kuni kehtiva 

mitmeaastase finantsraamistiku lõpuni; 

3. võtab teadmiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide panuse riigipõhiste 

soovituste elluviimise toetamisel; rõhutab, et ühissätete määruse artiklit 23 võib kasutada 

üksnes viimase abinõuna ja parlament peab algusest peale olema täielikult kaasatud; võtab 

sellega seoses teadmiseks komisjoni ettepaneku luua struktuurireformi tugiprogramm, 

mida rahastatakse osaliselt ühtekuuluvuspoliitika kohase tehnilise abi rahastamise 

üleviimisega sellesse programmi; 

4. rõhutab suuremat keskendumist Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

tulemuslikkusele kehtivas mitmeaastases finantsraamistikus; usub, et järgmise 

finantsperspektiivi tulevane tulemusraamistik peaks tuginema praeguse korra toimimise 

põhjaliku hindamise tulemustele; 

5. leiab, et ELi eelarve tulemuslikkust ja tõhusust saab märkimisväärselt suurendada 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide lihtsustamisega nii maksete saajate kui ka 

korraldusasutuste jaoks, sh kohaldamise (riigihange), rakendamise (projektijuhtimine) ja 

kontrollimise (auditeerimine projekti teostamise ajal ja pärast seda) osas; kutsub 

komisjoni ergutama kõrgetasemelist eksperdirühma töötama leidlikult ja tavapäratuid 

lahendusi otsides selle asemel, et tegutseda piiratud raamides; 

6. märgib, et rahastamisvahenditel on kehtivas mitmeaastases finantsraamistikus suurem roll 

täiendava rahastamisliigina subsiidiumide ja toetuste kõrval; on samas seisukohal, et need 

ei tohiks vahetada välja toetusi, mis on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

peamised vahendid; rõhutab, et nende kasutamine peab olema tõhus, läbipaistev ja alati 

parlamendi range kontrolli all, piiramata seejuures ELi eelarve ühtsust; 

7. ootab, et komisjon esitaks parlamendile esimesel võimalusel üksikasjaliku hinnangu 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning Euroopa Strateegiliste Investeeringute 

Fondi seni saavutatud vastastikuse täiendavuse ja koostoime kohta, ning nõuab meetmete 

võtmist tagamaks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning muude ELi vahendite 



 

PE587.417v03-00 4/5 AD\1106557ET.docx 

ET 

täieliku sidususe ja koostoime; 

8. tunneb heameelt EFSI praeguse tegevuse märkimisväärse edenemise ja tulemuste üle; on 

seisukohal, et EFSI määruse muutmine annab võimaluse fondi tulemusi veelgi parandada, 

muu hulgas võimaldades mitteosalevatel piirkondadel hoogustada kohapealse tehnilise 

abiga tasakaalustatud nõudlust ja projektitegevust piirkonnas; andes põhjalikke suuniseid 

korraldusasutustele EFSI kombineerimiseks nii koostöös liikmesriikidega kui ka otse 

hallatavate rahastamisvahenditega; kiirendades liikmesriikides investeerimisplatvormide 

loomist, sest seal saavad kokku avaliku sektori rahalised vahendid ja erasektori 

rahastamine; tasakaalustades valdkondadesse investeerimist, võttes eriti arvesse suurimat 

investeeringute puudust; kiites heaks suurema riskitasemega investeerimisprojekte ning 

andes täielikku teavet ja andmeid VKEde komponendi osas saavutatud edasimineku 

sealhulgas finantstoodete kasutamise kohta VKEde poolt; 

9. rõhutab, et nõuetekohane reageerimine rändele on saanud üheks Euroopa peamiseks 

proovikiviks; rõhutab sellega seoses Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

võimalikku panust, pidades eriti silmas üldist ELi eelarvevahendite nappust; ergutab 

liikmesriike kasutama ühtekuuluvuspoliitika rahastamist, et edendada varjupaigataotlejate 

ja pagulaste lõimumist ühiskonda; palub komisjonil võimaldada selleks vajaduse korral 

rakenduskavade kiiret muutmist; 

10. palub komisjonil hoida eelarvepädevaid institutsioone kursis Brexiti võimaliku mõjuga 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide eelarvele 27-liikmelises ELis praegusel 

programmitöö perioodil. 
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