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LÜHISELGITUS

Euroopa Liit seisab praegu silmitsi kestva majandus- ja finantskriisiga, mis ei mõjuta mitte 
ainult liikmesriikide makromajanduslikku stabiilsust, vaid ka juurdepääsu rahastamisele kogu 
Euroopa Liidus. See ohustab ühtekuuluvuspoliitika programmide rakendamist, sest 
finantsinstitutsioonide likviidsusprobleemid on vähendanud nende programmide projekte 
elluviivatele avalik- ja eraõiguslikele huvirühmadele kättesaadavat rahastamist.

Raportöör väljendab heameelt Euroopa Komisjoni ettepaneku üle (COM (2011)0655), 
millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006 (üldmäärus), ja märgib, et 
põhieesmärk on parandada projektide edendajate juurdepääsu rahastamisele, et nad saaksid 
kohapeal jätkata struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi programmide rakendamist. Et seda 
võimaldada, luuakse riskijagamisvahend. Liikmesriigid kannaksid osa oma rahalistest 
eraldistest sellesse vahendisse, millest siis tehtaks kapitali sissemakseid, millega katta oodatud 
ja ootamatuid kahjusid, mis tekivad seoses laenude ja tagatistega, mida on antud 
riskijagamispartnerluse alusel, milles osalevad Euroopa Investeerimispank ja/või muud 
avaliku poliitika ülesandeid täitvad finantsinstitutsioonid. See tagaks täiendava likviidsuse 
infrastruktuuri- ja tootlike investeerimisprojektide rakendamiseks, ilma et ajavahemikul 
2007–2013 tuleks muuta ühtekuuluvuspoliitika vahendite üldist eraldamist. 

Raportöör toetab komisjoni kavatsust parandada infrastruktuuri- ja tootlike investeeringute 
edendajatele juurdepääsu rahastamisele. Nõustudes komisjoni ettepaneku üldise vaimuga, on 
raportöör siiski veendunud, et ettepaneku teostatavuse parandamiseks tuleks teha mõningaid 
muudatusi. 

Esiteks on raportöör arvamusel, et likviidsuse puudus finantssektoris ei piirdu riikidega, kes 
on saanud rahalist toetust Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi või maksebilansi mehhanismi 
kaudu. Seega vähenevad rahastamisallikad infrastruktuuri- ja tootlike investeeringute 
edendajatele kõikides liikmeriikides. Raportöör usub seetõttu, et kui sellise 
riskijagamismehhanismi loomise võimalust laiendatakse kõikidele liikmesriikidele, 
suurenevad investeeringud majanduskasvu ja tööhõivesse terves liidus, sest kasutatakse 
struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi vahendeid, mis muidu jääksid praeguse 
programmiperioodi lõpuks kasutamata.

Lisaks leiab raportöör, et selleks, et ettepanekul oleks tõeline mõju nende liikmesriikide 
majandusele, kes otsustavad selle mehhanismi kehtestada, peaks see olema rakendatav nii 
juba struktuurifondidest või Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatud projektidele kui ka 
infrastruktuuri- ja VKEsid soodustavatele projektidele, mis on asjaomase liikmesriigi 
majandusliku elavnemise seisukohast olulised. Võimalus toetada „infrastruktuuriprojekte, mis 
on asjaomase liikmesriigi majanduse elavnemise seisukohast olulised”, sisaldubki juba 
komisjoni ettepaneku seletuskirjas. VKEde tegevuse toetamise võimalus avab võimaluse 
suurendada likviidsust ühes sektoritest, mis annab tööd suurele osale ELi elanikkonnast ja kus 
praegu on suur likviidsuse puudujääk. 

Raportöör on ka arvamusel, et selleks, et võimaldada vahendi suuremat kasutust ja tagada 
erasektori asjakohane panus toetust saanud projektidesse, tuleks välja jätta piirang, mis lubab 
toetada vaid kulusid, mida ei ole mainitud artiklis 56. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Mitmes liikmesriigis valitsev tõsine 
võlakriis nõuab struktuurifondide 
vahendite investeerimiseks uusi ja 
uuenduslikke viise, mis hõlbustaksid 
nende võimalikult head kasutamist nii 
programmiperioodil 2007–2013 kui ka 
programmiperioodil 2014–2020.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Et leevendada neid probleeme ja 
kiirendada rakenduskavade ning projektide 
rakendamist, aga samuti kiirendada 
majanduse elavnemist, on asjakohane, et 
selliste liikmesriikide korraldusasutused, 
kellel on olnud tõsiseid raskusi seoses 
finantsstabiilsusega ja kellele on mõne 
eespool nimetatud finantsabimehhanismi 
alusel antud finantsabi, võiksid 
rakenduskavadest saadavaid rahalisi 
vahendeid panustada riskijagamisvahendite 
loomisse, millest antaks laene või 
garantiisid või muid rahastamisvahendeid, 
mille abil toetada rakenduskava alusel ette 
nähtud projekte ja toiminguid.

(13) Et leevendada neid probleeme ja 
kiirendada rakenduskavade ning projektide 
rakendamist, aga samuti kiirendada 
majanduse elavnemist, on asjakohane, et 
selliste liikmesriikide korraldusasutused, 
kellel on olnud tõsiseid raskusi seoses 
finantsstabiilsusega ja kellele on mõne 
eespool nimetatud finantsabimehhanismi 
alusel antud finantsabi, võiksid 
rakenduskavadest saadavaid rahalisi 
vahendeid panustada riskijagamisvahendite 
loomisse, millest antaks laene või 
garantiisid või muid rahastamisvahendeid, 
mille abil toetada rakenduskava alusel ette 
nähtud projekte ja toiminguid. Lisaks võib 
toetada ka infrastruktuuri- ja tootlikke 
investeeringuid, mis on olulised 
asjaomase liikmesriigi majanduse 
elavnemise ja uute töökohtade loomise 
ning strateegia „Euroopa 2020” 
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eesmärkidele vastavuse seisukohast.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 36 – lõige 2a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellist riskijagamisvahendit kasutatakse 
ainuüksi selliste laenude, garantiide ja 
muude rahastamisvahendite rahastamiseks, 
millest finantseeritakse Euroopa 
Regionaalarengu Fondist või 
Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavaid 
toiminguid, kulutuste osas, mis ei kuulu 
artikli 56 alla.

Sellist riskijagamisvahendit kasutatakse 
ainuüksi selliste laenude, garantiide ja 
muude rahastamisvahendite rahastamiseks, 
millest finantseeritakse Euroopa 
Regionaalarengu Fondist või 
Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavaid 
toiminguid, või infrastruktuuri-, VKEde 
projekte ja tootlikke investeeringuid, mis
on olulised asjaomase liikmesriigi 
majanduse elavnemise ja uute töökohtade 
loomise seisukohast ning strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkidele vastavuse 
tagamiseks. Liikmesriikide puhul, mis 
vastavad mõnele artikli 77 lõikes 2 
sätestatud tingimusele, kasutatakse 
selliseid riskijagamisvahendeid ka 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidega 
seotud tegevuseks, mida ei kaasrahastada
riikliku strateegilise raamistiku 
programmide alusel.

Selgitus

Tuleb selgelt välja öelda, et riskijagamisvahendid peavad olema vastavuses strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkidega, sest need on laiemad kui Euroopa Regionaalarengu Fondi ja 
Ühtekuuluvusfondi eesmärgid.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 36 – lõige 2a – lõik 5 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) jälgitavus ja raamatupidamisarvestus, 
teave rahaliste vahendite kasutamise ning 
juhtimis- ja kontrollisüsteemide kohta;
ning

a) jälgitavus ja raamatupidamisarvestus,
juhtimisstruktuur tihedas koostöös 
liikmesriigi ja osalevate 
finantsinstitutsioonidega, teave
finantsvõimenduse määra, rahaliste 
vahendite kasutamise ning juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide kohta; ning
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MENETLUS

Pealkiri Nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 muutmine teatavate sätete osas, 
mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või 
sellises ohus olevatele liikmesriikidele mõeldud riskijagamisvahendeid
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