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 ET 

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 

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; 
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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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