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 ET 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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; 
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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; 

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; 
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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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