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Muudatusettepanek 1
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt kontrollikoja 
eriaruande nr 2/2012 üle, mis käsitleb 
Euroopa Regionaalarengu Fondi 
kaasrahastatud VKEde 
finantskorraldusvahendeid; on arvamusel, 
et selline auditiaruanne oleks väga 
väärtuslik ka reguleerimisperioodi 2007–
2013 lõpus, võimaldades teha uusi 
järeldusi Euroopa Regionaalarengu Fondi 
kaasrahastatud VKEde 
finantskorraldusvahenditega saavutatud 
tulemuste kohta;

1. väljendab heameelt kontrollikoja 
eriaruande nr 2/2012 üle, mis käsitleb 
Euroopa Regionaalarengu Fondi 
kaasrahastatud VKEde 
finantskorraldusvahendeid; on arvamusel, 
et selline auditiaruanne oleks väga 
väärtuslik ka reguleerimisperioodi 2007–
2013 lõpus, võimaldades teha uusi 
järeldusi Euroopa Regionaalarengu Fondi 
kaasrahastatud VKEde 
finantskorraldusvahenditega saavutatud 
tulemuste kohta; on ühtlasi seisukohal, et 
sellise aruande koostamine praeguse 
programmitöö perioodi lõpus aitab 
hoiduda vanade vigade tegemisest ja aitab 
seega suurendada ERFi 
kaasrahastatavate rahastamisvahendite 
tõhusust ja tulemuslikkust edaspidi;

Or. ro

Muudatusettepanek 2
Jean-Jacob Bicep

Arvamuse projekt
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. tunnistab, et eelarvepiirangute ja 
erasektori laenuvõtmise võime kahanemise 
ajal tuleks VKEdele anda jõulisemalt ELi 
toetust, et jätkuks tööhõive loomine, 
innovatsioon ja kasv; märgib, et 
ühtekuuluvuspoliitika kui peamine 
lähenemise ja jätkusuutliku arengu 

2. tunnistab, et eelarvepiirangute ja 
erasektori laenuvõtmise võime kahanemise 
ajal tuleks VKEdele anda jõulisemalt ELi 
toetust, et jätkuks tööhõive loomine, 
innovatsioon ja kasv; märgib, et erilist 
tähelepanu tuleks pöörata kohalikku 
säästvat arengut edendavatele VKEdele, et 
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edendamise vahend kogu Euroopa Liidus 
on üks kahest peamisest kanalist, mille 
kaudu ELi toetus VKEdeni jõuab; toonitab 
seetõttu, et rahastamisvahendite kasutamist 
ühtekuuluvuspoliitikas VKEdega seoses 
tuleks edaspidi tugevdada, kuna sellega 
saab tagada käibefondid, edendada avaliku 
ja erasektori partnerlust ning saavutada ELi 
eelarve mitmekordistav mõju;

hoida ära igasuguseid omavahelisi 
konkurentsimoonutusi; märgib, et 
ühtekuuluvuspoliitika kui peamine 
lähenemise ja jätkusuutliku arengu 
edendamise vahend kogu Euroopa Liidus 
on üks kahest peamisest kanalist, mille 
kaudu ELi toetus VKEdeni jõuab; toonitab 
seetõttu, et rahastamisvahendite kasutamist 
ühtekuuluvuspoliitikas VKEdega seoses 
tuleks edaspidi tugevdada, kuna sellega 
saab tagada käibefondid, edendada avaliku 
ja erasektori partnerlust ning saavutada ELi 
eelarve mitmekordistav mõju;

Or. fr

Muudatusettepanek 3
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. tunnistab, et eelarvepiirangute ja 
erasektori laenuvõtmise võime kahanemise 
ajal tuleks VKEdele anda jõulisemalt ELi 
toetust, et jätkuks tööhõive loomine, 
innovatsioon ja kasv; märgib, et 
ühtekuuluvuspoliitika kui peamine 
lähenemise ja jätkusuutliku arengu 
edendamise vahend kogu Euroopa Liidus 
on üks kahest peamisest kanalist, mille 
kaudu ELi toetus VKEdeni jõuab; toonitab 
seetõttu, et rahastamisvahendite kasutamist 
ühtekuuluvuspoliitikas VKEdega seoses 
tuleks edaspidi tugevdada, kuna sellega 
saab tagada käibefondid, edendada avaliku 
ja erasektori partnerlust ning saavutada ELi 
eelarve mitmekordistav mõju;

2. tunnistab, et eelarvepiirangute ja 
erasektori laenuvõtmise võime kahanemise 
ajal tuleks kõige enam sellest mõjutatud
VKEdele ja eriti mikroettevõtetele anda 
jõulisemalt ELi toetust, et jätkuks tööhõive 
loomine, innovatsioon ja kasv; märgib, et 
ühtekuuluvuspoliitika kui peamine 
lähenemise ja jätkusuutliku arengu 
edendamise vahend kogu Euroopa Liidus 
on üks kahest peamisest kanalist, mille 
kaudu ELi toetus VKEdeni jõuab; toonitab 
seetõttu, et rahastamisvahendite kasutamist 
ühtekuuluvuspoliitikas VKEdega seoses 
tuleks edaspidi tugevdada, kuna sellega 
saab tagada käibefondid, edendada avaliku 
ja erasektori partnerlust ning saavutada ELi 
eelarve mitmekordistav mõju;

Or. ro
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Muudatusettepanek 4
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et rahastamise 
kättesaadavuse halvenemine on 
põhjustanud alustavate ettevõtete arvu 
märgatavat vähenemist ning ERFi 
kaasrahastatavatel rahastamisvahenditel 
on seega üha olulisem osa ettevõtluse 
ergutamisel;

Or. ro

Muudatusettepanek 5
Jean-Jacob Bicep

Arvamuse projekt
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. tunnistab, et kontrollikoja auditi käigus 
vaadati läbi valim projektidest, mille puhul 
kasutati ERFi kaasrahastatavaid 
rahastamisvahendeid programmitöö 
perioodidel 2000–2006 ja 2007–2013, ning 
juhib tähelepanu asjaolule, et analüüsitud 
projektide ja asjaomaste liikmesriikide 
piiratud arvust tulenevalt ei pruugi audit 
anda täielikku ülevaadet ERFi rahaliste 
vahendite kasutamise kohta kogu ELis;

3. tunnistab, et kontrollikoja auditi käigus 
vaadati läbi valim projektidest, mille puhul 
kasutati ERFi kaasrahastatavaid 
rahastamisvahendeid programmitöö 
perioodidel 2000–2006 ja 2007–2013, ning 
juhib tähelepanu asjaolule, et analüüsitud 
projektide ja asjaomaste liikmesriikide 
piiratud arvust tulenevalt ei pruugi audit 
anda täielikku ülevaadet ERFi rahaliste 
vahendite kasutamise kohta kogu ELis; on 
seisukohal, et enne 2007.–2013. aasta 
programmitöö perioodi lõppu esitatavates 
võimalikes auditiaruannetes tuleks 
arvesse võtta äärepoolseimate piirkondade 
VKEdele eraldatud rahastamist, et tagada 
nimetatud rahaliste vahendite kasutamise 
täielik hindamine kogu liidus;

Or. fr
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Muudatusettepanek 6
Jean-Jacob Bicep

Arvamuse projekt
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. toetab kontrollikoja nõudmist, et 
rahastamisvahendi finantsvõimenduse 
kontseptsioon oleks selgemalt määratletud; 
toonitab siiski, et arvestades survet 
saavutada kõrgem finantsvõimendus, on 
oluline meelde tuletada, et 
ühtekuuluvuspoliitika 
rahastamisvahenditest rahastatakse 
tavaliselt projekte vähemarenenud 
piirkondades või majandusraskustega 
piirkondades eesmärgiga parandada 
olukorda turutõrgete ja mitteoptimaalse 
investeerimise korral, mistõttu 
ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahendid 
ei ole suunatud mitte ainult lühiajalise 
kasumlikkuse, vaid ka suure 
sotsiaalmajandusliku kasu saamisele; juhib 
tähelepanu sellele, et mitmetasandiline 
valitsemine ja halduskoostöö programmide 
kavandamisel ja täitmisel on 
ühtekuuluvuspoliitika aluspõhimõtted, mis 
võimaldavad piirkondlikel ja riikide 
ametiasutustel osaleda programmide 
planeerimises ja rakendamises; toonitab 
seetõttu, et õigusraamistikus tuleb säilitada 
teatud paindlikkus ka finantsvõimenduse 
määratlemise ja nõuete osas;

7. toetab kontrollikoja nõudmist, et 
rahastamisvahendi finantsvõimenduse 
kontseptsioon oleks selgemalt määratletud; 
toonitab siiski, et arvestades survet 
saavutada kõrgem finantsvõimendus, on 
oluline meelde tuletada, et 
ühtekuuluvuspoliitika 
rahastamisvahenditest rahastatakse 
tavaliselt projekte vähemarenenud 
piirkondades või majandusraskustega 
piirkondades eesmärgiga parandada 
olukorda turutõrgete ja mitteoptimaalse 
investeerimise korral, mistõttu 
ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahendid 
ei ole suunatud mitte ainult lühiajalise 
kasumlikkuse, vaid ka suure 
sotsiaalmajandusliku kasu saamisele 
eeskätt piirkonna tasandil; juhib 
tähelepanu sellele, et mitmetasandiline 
valitsemine ja halduskoostöö programmide 
kavandamisel ja täitmisel on 
ühtekuuluvuspoliitika aluspõhimõtted, mis 
võimaldavad piirkondlikel ja riikide 
ametiasutustel osaleda programmide 
planeerimises ja rakendamises; toonitab 
seetõttu, et õigusraamistikus tuleb säilitada 
teatud paindlikkus ka finantsvõimenduse 
määratlemise ja nõuete osas;

Or. fr


