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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

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;

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;

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;    

4. võtab teadmiseks kontrollikoja üldise leiu, et struktuurifondide praeguse õigusraamistiku 
sobimatus on peamine põhjus, mis takistab meetmete mõjusust ja tõhusust; tunnistab, et 
sellist olukorda kirjeldas ka Euroopa Komisjon rahastamisvahendeid käsitlevas IV 
peatükis ettepanekus võtta vastu Euroopa fonde käsitlevate ühissätete ning määruse (EÜ) 
nr 1083/2006 kehtetuks tunnistamise kohta ja komisjoni teatises omakapitali- ja 
võlaplatvormide kohta; tuletab ühtlasi meelde, et Euroopa Parlamendi 
regionaalarengukomisjon nõudis arvamuses uudsete rahastamisvahendite kohta seoses 
järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga (2012/2027(INI)) rahastamisvahendite 
õigusraamistiku selguse, lihtsuse ja läbipaistvuse tagamist ning ühtset mõistetele viitamist 
rahastamisvahendeid käsitlevates õigusaktides;

5. väljendab heameelt kontrollikoja leidude ja soovituste üle, mis puudutavad 
rahastamislünkade hindamist; märgib, et järgmist programmitöö perioodi käsitlevas 
seadusandlikus ettepanekus on selline hindamine tehtud kohustuslikuks ja peab toimuma 
eelhindamisena; kutsub komisjoni üles lisama asjaomasesse määrusesse alusakti osana 
vastavad nõuded, sealhulgas kvantitatiivsed võrdlusalused, mis käsitlevad eelhindamise 
rolli ja kasutamist; on seisukohal, et taaskasutamise sätete küsimust tuleks järgmist 
programmitöö perioodi käsitlevas seadusandlikus ettepanekus samuti käsitleda;

6. tuletab meelde kasutuskõlblike rahastamisvahendite sätte nimetamist komisjoni teatises 
omakapitali- ja võlaplatvormide kohta; nõustub kontrollikoja soovitusega seda mõtet 
täiendavalt uurida ja kutsub komisjoni üles esitama õigeaegselt ja enne järgmise 
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programmitöö perioodi algust kasutuskõlblikke rahastamisvahendeid käsitlevad 
konkreetsed ettepanekud;  

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;

8. toetab kontrollikoja soovitust, et komisjon peaks tagama rahastamisvahenditele 
spetsiifilise usaldusväärse ja tehniliselt püsiva järelevalve- ja hindamissüsteemi; kutsub 
komisjoni ühtlasi üles järgima kontrollikoja soovitust ja sõlmima liikmesriikidega 
kokkuleppe väikese arvu mõõdetavate, asjakohaste, spetsiifiliste ja ühtsete 
rahastamisvahendite tulemusnäitajate kohta, millega tugevdatakse nii järelevalve- kui 
auditeerimisprotsesse;

9. tuletab meelde, et regionaalarengukomisjon pidas oma arvamuses uudsete 
rahastamisvahendite kohta seoses järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga 
(2012/2027(INI)) kiiduväärseks seda, et järgmisel programmitöö perioodil on 
rahastamisvahendeid ühtekuuluvuspoliitika raames laiendatud kõigile temaatilistele 
eesmärkidele ja kõigile ühise strateegilise raamistiku (ÜSR) fondidele; tunnistab, et 
komisjon on juba kinnitanud võimalust, et kogu prioriteetne suund tagatakse 
rahastamisvahenditega; on seetõttu arvamusel, et kõigi ERFi kaasrahastatud VKEde 
finantskorraldusvahendite kaasamine ühte rakenduskavasse liikmesriigi kohta võib 
osutuda võimatuks ning planeerimisprotsessi ratsionaliseerimise ja viivituste kaotamise 
eesmärgid on saavutatavad muude vahenditega, nagu kohustusliku eelhindamise 
kehtestamine või võimalus kasutada kasutuskõlblikke rahastamisvahendeid.


