
 

AD\1114571ET.docx  PE595.492v02-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Regionaalarengukomisjon 
 

2016/2306(INI) 

25.1.2017 

ARVAMUS 

Esitaja: regionaalarengukomisjon 

Saaja: majandus- ja rahanduskomisjon 

majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2017. aasta 

majanduskasvu analüüsi kohta 

(2016/2306(INI)) 

Arvamuse koostaja: Krzysztof Hetman 



 

PE595.492v02-00 2/6 AD\1114571ET.docx 

ET 

PA_NonLeg 



 

AD\1114571ET.docx 3/6 PE595.492v02-00 

 ET 

ETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. väljendab heameelt komisjoni 2017. aasta majanduskasvu analüüsi üle, mis on oluline osa 

Euroopa taastumisprotsessist, mis põhineb investeeringute, struktuurireformide, 

töökohtade loomise ja vastutustundliku riigi rahanduse strateegial, mille eesmärk on 

edendada veelgi kõrgemat kasvutaset ning parandada Euroopa taastumist ja ülespoole 

ühtlustamist; 

2. väljendab muret selle pärast, et ikka veel esineb makromajanduslikku tasakaalustamatust 

ja vähest lähenemist, eriti euroalal; 

3. väljendab muret riigipõhiste soovituste ebaühtlase rakendamise pärast seoses Euroopa 

majanduse taastumisega ning ELi märkimisväärse investeeringulõhe pärast, mis kahjustab 

ELi pikemaajalist kasvupotentsiaali; kutsub liikmesriike üles võtma kindlaid kohustusi, et 

viia ellu struktuurireforme ning vähendada valitsemissektori võla suhet SKPsse ja oma 

eelarvepuudujääki, et soodustada majanduskasvu ja luua töökohti; usub, et riigipõhiste 

soovituste rakendamine ja parim viis, kuidas seda teha, peaks jääma peamiselt 

liikmesriikide pädevusse; rõhutab kohalike ja piirkondlike ametiasutuste ja muude 

asjassepuutuvate sidusrühmade, aga ka Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide enda 

rolli nende struktuurireformide, töökohtade loomise ja investeeringute toetamisel; palub 

komisjonil kaaluda olenevalt asjaoludest kohalike ja piirkondlike ametiasutuste kaasamist 

Euroopa poolaastasse; 

4. nõuab Euroopa poolaasta poliitikameetmeid, mille eesmärk on elavdada sisenõudlust, et 

muuta Euroopa majandus vastupidavamaks halveneva ülemaailmse väljavaate ja 

ülemaailmse nõudluse aeglustumise raames; 

5. tunnistab riskantsete investeerimisprojektide, mille eesmärk on tugevdada kvaliteetsetel 

töökohtadel ja tootlikkusel põhinevat kasvupotentsiaali, toetamiseks mõeldud Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) eesmärki; väljendab siiski muret selle pärast, 

et fondi kasutamises on ülisuur erinevus EL 15 (91 % rahastamisest) ja EL 13 (9 % 

rahastamisest) vahel; võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku suurendada sünergiat ja 

vastastikust täiendavust EFSI ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahel ning 

tagada rohkem sihtotstarbelist kohalikku ja piirkondlikku tehnilist abi, et leevendada 

erinevusi ühtsel turul, võimaldades kõigil piirkondadel arendada oma potentsiaali, ning 

parandada EFSI geograafilist ulatust ELis; kutsub Euroopa Investeerimispanka ja 

komisjoni üles tagama, et vahendite jaotamine põhineb kaalutletud finantsanalüüsil, kus 

taotluseid hinnatakse õiglaselt nende omaduste põhjal; rõhutab siiski, et puuduvad tõendid 

selle kohta, kuidas EFSI panus mõjutab majanduskasvu ja tööhõivet; rõhutab seda 

arvestades, et EFSI peab Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidele lisanduma ning ei 

tohiks mingil juhul vähendada ühtekuuluvuspoliitika rolli liidu peamise 

investeerimispoliitikana, mis toob ELi oma kodanikele lähemale; kutsub komisjoni üles 

tegema ettepanekuid lisameetmeteks, mille eesmärk on eespool nimetatud erinevuse 

vähendamine ja parem tasakaalustamine; 

6. jagab komisjoni seisukohta, et nõuandekeskust tuleb tõhustada, et võimaldada sellel 

töötada rohkem kohalikul ja piirkondlikul tasandil ja parandada selle koostööd riiklike 
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tugipankadega ning et see oleks kasulik vahend, millega aidata projektide edendajatel 

töötada välja paremad projektid, eelkõige piirkondade või sektorite jaoks, kus on vajalikud 

täiendavad kohapealsed meetmed ja tehniline suutlikus; palub komisjonil edendada EFSI 

paremat kasutamist kohalike ja piirkondlike ametiasutuste poolt kogu ELis, eriti 

investeerimisplatvormide kaudu; kutsub sel eesmärgil komisjoni üles teabe levitamisega 

aitama ja käsitlema praegust haldus- ja institutsioonilise suutlikkuse puudumist 

piirkondlikul tasandil; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kasutama täielikult ära EFSI 

ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide potentsiaali ning seda kooskõlas 

strateegiaga „Euroopa 2020“, et vähendada investeeringulõhet ELis; 

7. rõhutab, et seoses Euroopa poolaastaga ja katsetega lihtsustada ühtekuuluvuspoliitikat, 

näiteks parema rakendamise rakkerühma tegevusega, peavad liikmesriigid tõhustama 

tegevust, et viia ellu vajalikud struktuurireformid ja kõik muud rakendamist toetavad 

meetmed, sh institutsioonilise suutlikkuse suurendamine, mille eesmärk on toetada 

majanduskasvu ja töökohtade loomist ning kõrvaldada ühtekuuluvuspoliitikast kasu 

saajate ees seisvad takistused; rõhutab siiski koordineerimise vajadust ELi prioriteetide 

ning riiklike, piirkondlike ja kohalike vajaduste vahel; rõhutab eeltingimuste olulisust, et 

parandada liikmesriikides suutlikkuse suurendamist; rõhutab vajadust tõhustada Euroopa 

kodanike teavitamist saadud tulemustest, et muuta Euroopa lisaväärtus nähtavamaks; 

8. kinnitab vajadust kiirendada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakendamist 

programmitöö perioodil 2014–2020; kuigi tunnistab, et programmide määramisel peaks 

vastutus jääma liikmeriikidele, on veendunud, et rakendamise puuduste analüüsidele 

peaksid järgnema individuaalsed soovitused ja need tuleks lisada riigipõhiste soovituste 

koostamise protsessi; kutsub komisjoni üles pidama liikmesriikidega selliste meetmete 

määratlemisel intensiivset dialoogi; 

9. rõhutab, et paremaks reageerimiseks majandusprobleemidele ja majanduskasvu 

toetamiseks tuleb liikmesriikidele tagada investeeringuid käsitlevate klauslite 

kasutamiseks suurem paindlikkus rakendamisel; jagab selles kontekstis Euroopa 

Kontrollikoja seisukohta, et riigihanget, mille näol on küll tegemist alalise probleemiga, 

tuleb käsitleda ka komisjoni tasandil, kes peaks toimima edusammude propageerijana 

selles valdkonnas; 

10. väljendab heaolu asjaolu üle, et komisjoni ettepanek peatada Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide teatavad osad Hispaania ja Portugali jaoks on peatatud tänu 

parlamendi konstruktiivsele kriitikale, mis näitas veenvalt, et see ettepanek on tarbetu, 

ning komisjoni hinnangu põhjal, mille kohaselt teevad mõlemad riigid edusamme 

puudujäägi vähendamise eesmärkide suunas; jagab komisjoni seisukohta, et euroala peab 

kasutusele võtma kollektiivsema lähenemisviisi, milles arvestatakse erinevusi 

liikmesriikide eelarveolukorras; tuletab sellega seoses meelde komisjoni rolli 

aluslepingute täitmise järelevalvajana; ootab lisaks komisjonilt 2017. aastal valmivat 

aruannet määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 23 kohaldamise kohta, milles võetakse 

arvesse 2016. aasta struktureeritud dialoogis väljendatud Euroopa Parlamendi arvamust; 

11. väljendab heameelt komisjoni avalduse üle teadmistesse, innovatsiooni, haridusse ja IKT-

sse kui majanduskasvu tõukejõusse investeerimise olulisuse kohta; toetab sellise poliitika 

vastuvõtmist, mis võimaldaks igale Euroopa kodanikule juurdepääsu ühendusele; 

12. usub, et Euroopa investeerimiskava täidab oma eesmärgid üksnes VKEde, kohalike 
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ametiasutuste ja muude rohujuuretasandi osalejatega tõhusama koostöö kaudu; kutsub 

Euroopa Investeerimispanka ja komisjoni üles tagama, et kõnealused sidusrühmad 

suudavad edukalt kavandada ja juhtida taotlusi projektide rahastamiseks, et neil on 

asjakohane toetus ja nad ei puutu kokku tarbetu regulatiivse koormusega; toob eriti esile 

positiivse mõju, mis kogukonna juhitud kohalikul arengul võib olla selle tagamisele, et 

kohalike osalejate hääli võetaks kuulda; 

13. kiidab heaks VKEde toetamise EFSI VKEde komponendi ja VKEde algatuse kaudu; peab 

julgustavaks VKEde sektori jätkuvat taastumist alates 2008. aasta finantskriisist; kutsub 

komisjoni üles tegema liikmesriikidega koostööd tagamaks, et käsitletakse probleemseid 

valdkondi, sh VKEde poolt palgatud töötajate arvu aeglast kasvu ja stagneerunud 

majanduskasvu tootmis-, ehitus- ja jaemüügisektorites; 

14. usub, et rahastamise kättesaadavus jääb kasvavatele VKEdele esmaseks probleemiks; 

märgib, et äripangandussektor, mida reguleerivad peamiselt liikmesriigid, jääb enamikule 

VKEdele peamiseks rahastamisallikaks; märgib seetõttu, et VKEde sektori taastumisel 

jääb peamine roll liikmesriikidele ning komisjon peaks tagama, et tema tegevusel on tõhus 

toetav roll. 
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