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 ET 

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; 

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; 
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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; 

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; 
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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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