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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. toetab komisjoni ettepanekut suurendada rahastamisvahendite kasutust järgmisel 
programmitöö perioodil (2014–2020); rõhutab, et ajal, kui kõvasti piiratakse eelarvet ja 
erasektori laenuandmisvõime on vähenenud, võib uuenduslike rahastamisvahendite 
laialdasem kasutamine edendada avaliku ja erasektori partnerlust, avaldada koostoimes 
ELi eelarvega mitmekordistavat mõju, avada alternatiivseid rahastamisallikaid ning tagada 
olulise rahastamisallika strateegiliste piirkondlike investeeringute jaoks; on seisukohal, et 
täiendusena toetustele võiksid rahastamisvahendid kujuneda ELi piirkondlike 
majanduskasvu strateegiate oluliseks aspektiks;

2. nõuab, et rahastamisvahendi õiguslik määratlus lisataks kavandatavasse läbivaadatud 
finantsmäärusesse ja sellele viidataks ühtselt kõigis rahastamisvahendeid käsitlevates 
õigusaktides; rõhutab, et tähtis on aegsasti ja enne järgmise programmitöö perioodi algust 
tagada rahastamisvahendite õigusraamistiku selgus, lihtsus ja läbipaistvus, et tagada 
rahastamisvahendite atraktiivsus avaliku sektori ja erasektori investorite jaoks;

3. rõhutab eelhindamise tähtsust, et kindlaks teha turutõrke olukorrad või mitteoptimaalsed 
investeerimisolukorrad; kutsub komisjoni üles lisama asjaomasesse määrusesse alusakti 
osana vastavad nõuded, mis käsitlevad eelhindamise rolli ja kasutamist; 

4. peab kiiduväärseks seda, et järgmisel programmitöö perioodil on rahastamisvahendeid 
ühtekuuluvuspoliitika raames laiendatud kõigile temaatilistele eesmärkidele ja kõigile 
ühise strateegilise raamistiku (ÜSR) fondidele; rõhutab siiski, et vaja on paremat 
ülevaadet kasutatavate rahastamisvahendite üle, et leevendada riske seoses eri skeemide 
kooskõlastamatuse ja kattumisega;

5. on seisukohal, et asjakohane järelevalve, aruandlus ja auditeerimine on üliolulised, et 
tagada ELi vahendite sihipärane kasutus; kutsub komisjoni üles karmistama programmitöö 
perioodil haldusasutustele esitatavaid aruandlusnõudeid, nägema ette piisava sagedusega 
auditid ning esitama Euroopa Parlamendile iga-aastase kokkuvõtva aruande 
rahastamisvahendite kasutuse ja tulemuslikkuse kohta ÜSRi eri fondide, temaatiliste 
eesmärkide ja liikmesriikide lõikes; 

6. peab murettekitavaks komisjoni piiratud institutsionaalset suutlikkust tulla toime 
rahastamisvahendite rolli kavandatud suurendamisega; on seisukohal, et 
rahastamisvahendite kasutamiseks ja haldamiseks vajalikku oskusteavet ja tehnilist 
suutlikkust tuleks samuti parandada haldusasutuste, finantsvahendajate ja pankade 
tasandil; rõhutab, et paremad teadmised rahastamisvahendite kohta nende seas, kes 
vastutavad avaliku poliitika rakendamise eest, on väga olulised, et kõrvaldada kultuurilist 
laadi takistused ja soodustada rahastamisvahendite edukust;

7. tõdeb, et suurenenud on linnade roll ÜSRi fondide kavandamisel ja rakendamisel 
järgmisel programmitöö perioodil; kutsub seepärast komisjoni üles kindlaks tegema, 
millised on need menetluslikud ja praktilised mõjud, mis tulenevad linnade suuremast 
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rollist rahastamisvahendite arendamisel ja rakendamisel.


