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 ET 

ETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ning majandus- ja 

rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ühisettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. palub komisjonil võtta parlamendi selles rakendamisaruandes tehtud märkusi uute 

seadusandlike ettepanekute hindamisel ja koostamisel arvesse; 

2. väljendab heameelt Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) organite loomise 

üle ja nende juhtimisstruktuuri liikmete värbamiseks kasutatava läbipaistva 

valikumenetluse üle; kutsub EFSI organeid siiski üles teavitama parlamenti, nõukogu ja 

üldsust korrapäraselt, üksikasjalikult ja läbipaistvamal viisil EFSI projektidest; teeb 

ettepaneku, et Euroopa investeerimisnõustamise keskus peaks parandama muu hulgas 

VKEdele ja mikroettevõtjatele antavat teavet; 

3. väljendab heameelt EFSI juhatuse poolt 2015. aasta detsembris heaks kiidetud 

strateegilise suuna üle, mis hõlmab soovituslikke koondumise piirmäärasid geograafilises 

lõikes; märgib, et EFSI abisaajate geograafiline jaotus ei ole tasakaalustatud; märgib, et 

esimesel tegevusaastal oli 92 %, kogu investeeringutest koondunud ELi 15 riiki, samal 

ajal kui 8 % jõudis ELI 13 riiki ning et tänaseni on 10 liikmesriiki, peamiselt Kesk- ja Ida-

Euroopas saanud kasu üksnes EFSI VKEde komponendi raames; tuletab meelde, et SKP 

suhtarvu kriteerium on asjakohane muu hulgas selleks, et tagada majanduslik, sotsiaalne ja 

territoriaalne ühtekuuluvus ning projektide tasakaalustatud jaotumine, võttes arvesse iga 

riigi üldist majanduslikku tegevust, investeeringute vajadust ja tööhõive taset; rõhutab, et 

kapitali koondumine suurendab sotsiaalset ja majanduslikku ebavõrdsust ELis;  

4. juhib tähelepanu asjaolule, et suure riskiga investeeringud ei saa peale suruda ning madala 

kasvumääraga ja vähese nõudlusega keskkonnas ei tasu need ennast enamasti ära; nõuab 

seetõttu, et lisaks tasakaalustatud geograafilise jaotusele tuleks EFSI vahendeid tihedamalt 

siduda majandus- ja maksupoliitika eduka arendamisega; 

5. peab kahetsusväärseks koondumise piirmäärade puudumist algses käivitamisetapis; 

tuletab meelde, et transpordisektor on andnud EFSIsse kõige suurema panuse, 2,2 

miljardit eurot 8 miljardist eurost, mis moodustab üle 25 % kogu tagatisfondist; märgib 

murelikult, et transpordisektor on saanud vaid ligikaudu 13 % kõikidest EFSI taristu- ja 

innovatsioonikomponendi raames praeguseks kasutusele võetud ja kättesaadavaks tehtud 

investeeringutest, mis jääb kaugele maha iga konkreetse sektori jaoks kehtestatud 30 % 

suurusest piirmäärast; palub investeeringute komiteel pöörata erilist tähelepanu 

transpordisektori projektidele, kuna neid esineb investeerimisportfellis endiselt väga vähe 

ning transport täidab majanduskasvu ja tarbijaohutuse puhul märkimisväärset rolli; 

6. kutsub komisjoni üles kehtestama jätkusuutlike projektide valikueeskirjad, ühendades 

need ELi peamiste poliitiliste eesmärkide ja sihtidega, nagu heitevaba ja madala heitega 

liikuvus, või olemasolevate algatustega, nagu üleeuroopaline jalgrattateede võrgustik, mis 

on ühendatud raudteetranspordiga või algatustega, mille eesmärk on taastada 

piirkondlikud piiriülesed raudteeühendused, mis on maha jäetud või lammutatud1; 

                                                 
1 www.missing-rail-links.eu 
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7. tuletab meelde, et tulemustabeli hindamine heakskiidetud ja tagasilükatud tegevuste kohta 

tuleb avalikustada läbipaistval ja kättesaadaval viisil ning korrapäraselt; 

8. väljendab kahtlusi seoses mõningate esimeste välja valitud transpordiprojektide 

täiendavusega, kuna neid oleks tõenäoliselt olnud võimalik rahastada ka ilma EFSIta; 

9. tunnistab, et Euroopa Investeerimispangale (EIP) esitatud taristuprojektid kuuluvad sageli 

EIP traditsioonilise tegevuse alla, kuna nende esitajaks on riiklike tagatistega 

ametiasutused ning seega on risk madalam; palub EIP-l analüüsida muid parameetreid, 

mis võimaldaksid selliseid projekte liigitada täiendavateks ja EFSI jaoks sobivaks, ning 

edendada rohkem EFSI võimalusi erapartnerite hulgas, et tunduvalt suurendada selle 

esimese EFSI hankega seotud projektide arvu; 

10. palub, et Euroopa lisaväärtust peetaks valikumenetluses silmas ning et EFSI oleks 

kooskõlas ELi poliitikaeesmärkidega, pidades eelkõige silmas piiriüleseid projekte ja 

muid Euroopa ühendamise rahastus eelnevalt kindlaks määratud projekte ning muid ELi 

juhtalgatusi transpordi valdkonnas (nagu ERTMS ja SESAR); rõhutab, et liidu muu 

poliitika prioriteete, näiteks heitevabade ja madala heitega ühendvedusid, kvaliteetset 

tööhõivet, ressursitõhusust, säästlikku taristut, teadusuuringuid ja innovatsiooni ning 

üleeuroopaliste transpordi-, energia- ja telekommunikatsioonivõrkude koostoimet tuleks 

arvesse võtta; 

11. kutsub komisjoni üles keskenduma investeeringutele, mis aitavad minimeerida 

väliskulusid; 

12. on seisukohal, et ELi toetuste ja finantsinstrumentide liitmine võib samuti tagada nõutava 

täiendavuse ning innustab investorid esitama projekte, mida muidu ehk poleks ellu viidud; 

palub, et EIP ja komisjon edendaksid segarahastamist ELi toetustest (mitmed ELi 

mehhanismid nagu Euroopa ühendamise rahastu, programm „Horisont 2020“, Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondid) ja EFSIst, et parandada taristuprojektide Euroopa 

lisaväärtust andvat finantsprofiili; 

13. märgib, et avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevad transporditaristu projektid peaks 

tavaliselt lähtuma põhimõttest „kasutaja maksab“, et vähendada taristu ehitamiseks ja 

käitamiseks riigieelarvele ja maksumaksjatele pandud koormust; märgib, et on oluline 

koordineerida erinevaid ELi rahastamisvahendeid, et tagada ELi transpordipoliitika 

eesmärkide täitmine kogu ELis, ja mitte edendada avaliku ja erasektori partnerluse liiki 

vahendeid struktuurifondide arvelt; 

14. rõhutab Euroopa investeerimisnõustamise keskuse paljutõotavat algust ning tunnistab 

siiani tehtud investeeringute valdkondlikku ja geograafilist koondumist; palub, et 

investeerimisnõustamise keskus parandaks oma üldist tulemuslikkust ja suurendaks oma 

kohalolekut riikides, kus EFSI toimimine on olnud raskendatud ja kus puudub elujõuliste 

projektide esitamiseks vajalik haldussuutlikkus, eelkõige Ühtekuuluvusfondist abi 

saavates riikides; palub investeerimisnõustamise keskusel lisaks anda erinõuandeid, et 

toetada konkreetseid transpordiprojekte kõrge riskikartlikkuse korral või kui risk jaguneb 

mitme investori vahel (näiteks piiriülesed ja rahvusvahelised projektid, pikaajalised ja 

tulutoovad taristuprojektid); 

15. on veendunud, et EFSI tulemuslikkuse parandamiseks nii riiklikul kui ka piirkondlikul 
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tasandil ja lisandväärtuse suurendamiseks Euroopa jaoks on vaja tõhustada koostööd 

Euroopa Keskpanga, kes juhib EFSId, ning riiklike ja piirkondlike tugipankade ning 

kohalike asutuste vahel; 

16. märgib murelikult, et EFSI transpordiprojektide vähesus annab tunnistust sellest, kui raske 

on sel sektoril leida rahalisi vahendeid peamiselt või üksnes erainvestoritelt, isegi kui 

Euroopa ühendamise rahastu on peaaegu ära kasutatud ja ühtegi alternatiivset ELi toetust 

ei ole saadaval kuni aastani 2020; nõuab seepärast, et Euroopa ühendamise rahastu 

vahendeid järgmise finantsraamistiku raames suurendataks; 

17. peab kahetsusväärseks, et EFSI VKEde komponendi raames sõlmitud tehingute ja sellega 

seotud investeeringute kogusumma kohta puuduvad andmed, pidades eelkõige silmas 

transpordi tarneahelat lennunduses ja raudteesektoris, ning et see muudab projektide, 

tulemuste, edulugude ja võrdlusaluste kontrollimise raskeks; rõhutab, et kättesaadavate 

andmete puudumise probleem tuleb lahendada; kutsub komisjoni üles pöörama erilist 

tähelepanu VKEde ning samuti kohalike ja piirkondlike omavalitsuste toetamisele; 

18. teeb komisjonile ettepaneku esitada oma korrapärastes aruannetes selliste projektide 

loetelu, mida rahastatakse nii Euroopa ühendamise rahastust kui ka EFSIst; 

19. soovitab suurendada EFSI rahastamise nähtavust, võttes selleks teabekampaania abil 

tugevaid kogu ELi hõlmavaid meetmeid ja algatades EFSI logo kasutamise.
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