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ETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1.  võtab teadmiseks, et Euroopa Investeerimispank (EIP) kiitis 2015. aastal heaks 

77,5 miljardit eurot (millest 69,7 miljardit eurot oli ette nähtud liidusisesteks ja 

7,8 miljardit eurot liiduvälisteks) uuteks tehinguteks innovatsiooni, VKEde, taristu ja 

keskkonna valdkonnas ning pagulaste majutamise ja pagulaskriisist mõjutatud 

piirkondade investeeringute toetuseks; võtab samuti teadmiseks, et Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) rahastas 2015. aastal 126 projekti, mille 

koguväärtus oli 7,5 miljardit eurot ja mis kaasasid 50 miljardi euro väärtuses 

investeeringuid; 

2.  tunnistab EIP-poolse rahastamise tähtsat rolli traditsioonilisi krediidisüsteeme tõsiselt 

mõjutava majandus- ja finantskriisi ajal; 

3.  palub EIP-l ja komisjonil anda rohkem tehnilist abi, et jätkata haldussuutlikkuse ja 

projektijuhtimise toetamist, et lihtsustada juurdepääsu rahastamisele ja hõlbustada 

investeeringute elluviimist Euroopa Liidu eri piirkondades; tunnistab niisuguste 

liikmesriikide tähtsust, kes on EIP suurimad aktsionärid, ning nõuab ühtlasi abi andmist 

liikmesriikidele, kellel on EIP-poolses rahastamises väike osakaal, eelkõige sellistes 

valdkondades nagu nõustamis- ja analüüsiteenused, projektijuhtimine ja suutlikkuse 

suurendamise alane tegevus, et tagada rahastuse geograafiliselt tasakaalustatud jaotus 

eesmärgiga vältida piirkondadevahelise lõhe laienemist, säilitades samal ajal taotluste 

tulemuspõhise hindamise; 

4.  tunneb heameelt majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärgi rahastamistaseme 

üle (17 634 miljardit eurot) ning maa- ja linnaelu taaselustamise eesmärgi 

rahastamistaseme üle (5 467 miljardit eurot) ning soovitab need säilitada; peab niisugust 

rahastamist oluliseks täienduseks ühtekuuluvuspoliitikale ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidele; toonitab korraldusasutustega korrapärase dialoogi säilitamise 

tähtsust, et luua mõlema vahendi vahel koostoimet ja vastastikust täiendavust;  

5.  tunnistab, et laenuportfelli kvaliteet püsib kõrgena tänu mõistliku riskijuhtimispoliitika 

järgimisele; palub siiski EIP-l suurendada oma riskivalmidust, tagades seega 

ulatuslikuma ja tulemuslikuma majandusliku mõju ning säilitades samal ajal 

laenuportfelli kõrge taseme, tehes seda muu hulgas tihedama kooskõlastatuse 

korraldamise teel riigi asutustega, kes tagavad sooduslaene investeerimisprogrammide 

jaoks, mis on kooskõlas EIP edendatavate arengueesmärkidega; juhib tähelepanu 

asjaolule, et rahastamisvahenditel, sh laenudel ei tohi lubada asendada toetusi; 

6.  palub EIP-l, komisjonil ning riigi, piirkondlikel ja kohalikel ametiasutustel üheskoos 

riiklike tugipankade ja finantseerimisasutustega tugevdada oma koostööd, et luua 

suuremat koostoimet Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning EIP 

rahastamisvahendite ja laenude vahel ning vähendada halduskoormust, lihtsustada 

menetlusi, suurendada haldussuutlikkust, soodustada territoriaalset arengut ja 

ühtekuuluvust ning parandada arusaama Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest 

ning EIP-poolsest rahastamisest; on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika projektide ja 

programmidega seotud EIP segarahastamise alase tegevuse kohta on saadaval vähe 
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teavet; palub EIP-l täita oma rolli avaliku institutsioonina ning püüelda vastutuse, 

läbipaistvuse ja nähtavuse valdkonnas suurimate eesmärkide poole, et vältida 

mitmemõttelisust; kutsub EIP-d üles töötama oma tegevuse, sh oma nõustamistegevuse 

osas välja teabevahetuspoliitika, et kõigil valitsusasutustel ja toetusesaajatel oleks 

juurdepääs selle programmidele; 

7.  rõhutab, et rahastamisvahendite ulatuslikum kasutamine ühtekuuluvuspoliitikas nõuab 

seda, et Euroopa Parlament kaasatakse suuremal määral EIP tegevuse kontrollimisse, et 

võimaldada ka EIP rolli mõju ja tagajärgede paremat hindamist; 

8.  kiidab heaks Euroopa Investeerimisfondi jõupingutused VKEde algatuse praeguseks 

rakendamiseks kuues riigis (Hispaania, Itaalia, Bulgaaria, Soome, Rumeenia ja Malta), 

mille puhul eeldatakse, et nad saavad uutest soodsate tingimustega VKEde laenudest 

umbes 8,5 miljardi euro väärtuses kasu; palub liikmesriikidel VKEde algatust laiemas 

ulatuses rakendada, pidades silmas selle suutlikkust vähendada finantsvahendajate riski; 

kiidab seetõttu heaks komisjoni ettepaneku pikendada VKEde algatust aastani 2020; 

rõhutab siiski, et VKEde algatus peaks täitma suuremat osa, kuna VKEde rahastamine 

on ELis majanduskasvu ja töökohtade edendamiseks väga oluline, eelkõige majandus- 

ja finantskriisile järgneval perioodil; kutsub EIPd üles jälgima ja tõhustama 

väärtpaberistamise instrumendi kasutamist; palub lisaks parandada EIP 

teabevahetuspoliitikat ja VKEde algatuse haldustingimusi; kutsub Euroopa 

Investeerimisfondi üles avaldama aruande, milles käsitletakse üksikasjalikult 

programmi edukaid ja ebaõnnestunud külgi; 

9.  palub liikmesriikidel kasutada täiel määral ära Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide eraldisi ja täiendavust, täiendades seeläbi EIP laene ja 

rahastamisvahendeid; palub lisaks, et senisest rohkem ja paremini ühendataks toetusi 

EIP-poolse rahastamisega, et kasutada paremini ära Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide finantsvõimendust; palub EIP-l juhtida seda protsessi, sest tal on 

oskusteave ja vastutus aktsionäride ees, mis aitab tal saada oma investeeringutest tulu; 

10.  palub, et komisjon looks Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi raames alalise 

Euroopa tagatisplatvormi, et lihtsustada VKEde juurdepääsu rahastamisele ning 

parandada Euroopa tagatistel põhinevate tagatiste ja laenutoodete arengut; 

11.  palub EIP-l suurendada majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse ja linnaeesmärkide 

rahastamist ning jätkata samal ajal traditsiooniliste ja uuenduslike sektorite toetamist 

ELis; nõuab lisaks niisuguste konkreetsete rahastamisvahendite väljatöötamist, mille 

eesmärk on toetada makropiirkondlike tegevuskavade ja strateegiate rakendamist 

koostöös liikmesriikidega; 

12.  palub EIP-l ja komisjonil tõhustada oma rahastamisvõimaluste levitamist, samuti oma 

toetus- ja nõustamistegevust, suurendada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja 

VKEde projektide rahastamist ning lihtsustada juurdepääsu EIP-poolsele rahastamisele 

ning ühendada toetusi laenude ja rahastamisvahenditega; palub, et komisjon toetaks 

potentsiaalsete toetusesaajate koolitusprogrammide koostamist, andes 

korraldusasutustele olulisema rolli lõplikele toetusesaajatele teabe ja juhiste andmisel 

ning nende nõustamisel; 

13.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et aastatel 2014–2015 suurenes langenud väärtusega 
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laenude lepingute arv, kusjuures koguriskipositsioon suurenes 455 miljonilt eurolt 

1,41 miljardile eurole; palub komisjonil vaadata läbi oma riskijuhtimise ja projekti 

hoolsuskohustuse menetlused tagamaks, et nende raames tegeletakse tulemuslikult 

kõnealuse kasvava probleemiga, ning esitada Euroopa Parlamendile 2017. aastal 

ajakohase teabe tehtud edusammude kohta. 
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