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 ET 

ETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

 1.  võtab arvesse komisjoni ettepanekut paranduseelarve projekti nr 1/2015 kohta, milles 

tehakse ettepanek tagatisfondi katteks eraldiste tegemiseks ja võimalikuks ELi tagatise 

realiseerimiseks ning samuti assigneeringute eelarvesse kandmiseks nõustamisteenuste 

jaoks kooskõlas seadusandliku ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus, millega luuakse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI);  on siiski 

sügavalt veendunud, et ELi tagatise rahastamiseks tuleks leida muud allikad 

(kulukohustuste assigneeringute osas) kui need, mis on esitatud komisjoni ettepanekus 

paranduseelarve projekti nr 1/2015 kohta; on kindlalt vastu liidu 2015. aasta eelarves 

Horisont 2020 ja Euroopa ühendamise rahastu kulukohustuste assigneeringute 

ümberpaigutamisele; tuletab meelde, et paranduseelarve projekti nr 1/2015 vastuvõtmine 

ei pea olema EFSI määruse vastuvõtmisega kaasuv;  

2. rõhutab veel kord liidu eelarve osa lisandväärtuse loomises ressursside ühendamise ja 

liidu kulutuste mitmekordistava mõju suurendamise kaudu; toetab täiendavate avaliku ja 

erasektori allikate kasutuselevõtmist, et rahastada investeeringuid Euroopa mõõtmega 

eesmärkidesse, pöörates eelkõige tähelepanu piiriülestele väljakutsetele sellistes 

valdkondades nagu energia, keskkonna ja transpordi infrastruktuur; 

3. rõhutab sellega seoses, et tegelikele vajadustele reageerimiseks ja lisainvesteeringute 

ligitõmbamiseks on oluline kasutada finantsinstrumente, eelkõige erasektori allikatest; 

4. rõhutab siiski, et finantsinstrumentide või mis tahes muude liidu eelarvet puudutavate 

mehhanismide, eelkõige EFSI osas on vaja tagada läbipaistvus, aruandekohustus ja 

kontroll; tuletab meelde vajadust põhjalikult ja regulaarselt hinnata selliste instrumentide 

toimimist ja nende osa uute töökohtade loomises ning liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 

majanduskasvu strateegia saavutamises; 

5. rõhutab lisaks, et on oluline vältida kulutuste dubleerimist või kattumist; nõuab seetõttu, et 

kõik uute töökohtade ning majanduskasvu ja -arengu edendamiseks ette nähtud 

rahastamisallikad oleksid koostoimevõimelised ja hästi koordineeritud; on seisukohal, et 

nõustamisteenuste osutamine seoses EFSIga ei tohiks ohtu seada olemasolevate 

struktuuride, eelkõige ühtekuuluvuspoliitika raames antava toetuse eripära; 

6. rõhutab, et parlamendil on vaja täiel määral kasutada oma volitusi täielikult 

väljakujunenud eelarvepädeva institutsiooni ja kaasseadusandjana ning tagada kavandatud 

EFSI raames ühelt poolt läbipaistvus ja aruandekohustus ning teiselt poolt 

koordineerimine ja koostoime; 

7. rõhutab, et tuleks arendada edasi EFSI, Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide, 

teadusuuringute ja innovatsiooni ning transpordikulutuste vahelist koostoimet, et tagada 

kõikidel juhtudel programmide ja projektide kõrge kvaliteet. 



 

PE549.360v02-00 4/4 AD\1055373ET.doc 

ET 

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS 

Vastuvõtmise kuupäev 26.3.2015    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

30 

5 

4 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, 

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela 

Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze 

Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra 

Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, 

Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Monika Vana, 

Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Isabella Adinolfi, Martina Anderson, Enrique Calvet Chambon, 

Salvatore Cicu, Andor Deli, Elena Gentile, Ivana Maletić, James 

Nicholson, Jan Olbrycht, Bronis Ropė, Julie Ward, Milan Zver 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2) 

Daniela Aiuto 

 
 


