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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

uudsete rahastamisvahendite ja järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta
(2012/2027(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatisi „Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve” 
(COM(2011)0500), „Järgmise põlvkonna uudsete rahastamisvahendite raamistik: ELi 
omakapitali- ja võlaplatvorm” (COM(2011)0662) (rahastamisvahendite teatis), „Euroopa 
integreeritud taristuid käsitlev majanduskasvupakett” (COM(2011)0676), „Tegevuskava 
VKEde rahastamisvõimaluste parandamiseks” (COM(2011)0870) ning „Euroopa 2020 
projektivõlakirjade algatuse katseetapp” (COM(2011)0660),

– võttes arvesse komisjoni ettepanekuid, eriti ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 
(COM(2011)0398), ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
Euroopa Liidu aastaeelarve suhtes kohaldatavate finantseeskirjade kohta 
(COM(2010)0815), ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega muudetakse otsust nr 1639/2006/EÜ, millega kehtestatakse konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogramm (2007–2013), ning määrust (EÜ) nr 680/2007, millega 
kehtestatakse ühenduse rahalise abi andmise üldeeskirjad üleeuroopaliste transpordi- ja 
energiavõrkude valdkonnas (COM(2011)0659), ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 (COM(2011)0809), ettepanekut 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ettevõtete ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime programm (2014–2020) 
(COM(2011)0834), ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
programmi „Loov Euroopa” kehtestamise kohta (COM(2011) 0785), ettepanekut võtta 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu haridus-, 
koolitus-, noorsoo- ja spordiprogramm „ERASMUS KÕIGI JAOKS” (COM(2011)0788)), 
ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse 
Euroopa Ühendamise Rahastu (COM(2011)0665), ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni 
programmi kehtestamise kohta (COM(2011)0609) ning ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse 
raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (COM(2011)0615/2),

– võttes arvesse komisjoni talituste töödokumente „Financial Instruments in Cohesion 
Policy” (SWD(2012)36) (Ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahendid) ja „Elements for a 
Common Strategic Framework 2014 to 2020 – the European Regional Development Fund, 
the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the 
European Maritime and Fisheries Fund” (SWD(2012) 61) (Struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi ühine strateegiline raamistik),



PE492.680v02-00 4/22 RR\912888ET.doc

ET

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 4/2011 „VKEde tagatissüsteemi 
audit” ja eriaruannet nr 2/2012 „Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastatud VKEde 
finantskorraldusvahendid” ning kontrollikoja arvamust nr 7/2011 struktuurifonde ja 
Ühtekuuluvusfondi käsitleva määruse ettepaneku kohta,

– võttes arvesse oma 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni (tulevikku investeerimise ning uue 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava 
Euroopa nimel)1 ning 6. juuli 2011. aasta resolutsiooni (finants-, majandus- ja 
sotsiaalkriisi kohta: soovitused vajalike meetmete ja algatuste kohta)2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ja eelarvekontrollikomisjoni ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ja regionaalarengukomisjoni arvamusi (A7-
0270/2012),

A. arvestades, et 2000. aastate algusest alates on liidu institutsioonid töötanud välja mitmeid 
uuenduslikke rahastamisvahendeid, mis põhinevad mehhanismidel, mille puhul 
kombineeritakse liidu eelarvest eraldatavaid toetusi riigi ja/või erasektori rahastamisega, 
et suurendada liidu strateegiliste eesmärkide elluviimisesse tehtavate investeeringute 
mahtu;

B. arvestades, et eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelise 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppe punktis 49 on sätestatud järgmist: „Institutsioonid nõustuvad, et 
kaasrahastamismehhanismide kasutuselevõtmine on vajalik, et suurendada rahastajatele 
pakutavate stiimulite kaudu Euroopa Liidu eelarve mõjujõudu. Institutsioonid on nõus 
toetama sobivate mitmeaastaste rahastamisvahendite väljatöötamist, mis elavdaksid 
avaliku ja erasektori investeeringuid”;

C. arvestades, et praegu on mitmeaastase finantsraamistiku (2007–2013) kohaselt uudsetele 
rahastamisvahenditele eraldatud umbes 1,3% liidu eelarvest, kusjuures liit on töötanud 
sisepoliitika valdkonnas välja 14 rahastamisvahendit (3 miljardit eurot rubriigis 1a ehk 
3,4% olemasolevast eelarvest ja umbes 5,9 miljardit eurot regionaal- ja 
ühtekuuluvuspoliitikale) ning välispoliitika valdkonnas 11 rahastamisvahendit (1,2 
miljardit eurot rubriigis 4 ehk 2,2% eelarvest, võtmata arvesse Euroopa Arengufondi 
raames väljatöötatud uudseid rahastamisvahendeid);

D. arvestades liidu juba omandatud kogemusi uudsete rahastamisvahendite haldamisel ning 
mitmeid seni avaldatud asjaomaseid hindamisi ja võrdlevaid mõjuhinnanguid;

E. arvestades, et vastavalt oma 8. juuni 2011. aasta resolutsioonile (tulevikku investeerimise 
ning uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
kaasava Euroopa nimel) tuleb uudsete rahastamisvahendite rakendamise raamistiku üle 
otsustada seadusandliku tavamenetluse teel, et tagada pidev teabevoog ja eelarvepädevate 
institutsioonide osalemine nimetatud vahendite kasutamises ELis; see võimaldaks 

1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2011)0266.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2011)0331.
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parlamendil kontrollida oma poliitiliste prioriteetide järgimist ning Euroopa Kontrollikojal 
teostada kõnealuste vahendite üle tõhusamat järelevalvet;

Senised rahastamisvahendid
1. tuletab meelde, et uudseid rahastamisvahendeid hakati Euroopa tasandil kasutama selleks, 

et stimuleerida liidu eesmärkidega kooskõlas Euroopa reaalmajandusse investeerimist 
olukorras, kus liidu eelarvesse eraldatavate vahendite hulk pidevalt vähenes, kuid liidu 
poliitilised eesmärgid ja järelikult ka vajadused üha kasvasid;

2. rõhutab, et uudsete rahastamisvahendite laiem eesmärk ja nende loomise põhjus on nende 
eeldatav katalüseeriv mõju turutõrgete või väheoptimaalsete investeeringutingimuste 
korral, sest need võimaldavad võtta liidu eelarvest eraldatavate toetuste abil kasutusele 
avaliku ja/või erasektori vahendid selliste projektide tarbeks, mis ei suuda turul huvi 
tekitada või saavad sealt liiga vähe tuge; märgib, et avaliku sektori sekkumine võimaldab 
vähendada riski võtmisega seotud kulusid, kuna need võetakse osaliselt avaliku sektori 
kanda, ja hõlbustab seeläbi asjaomaste projektide rakendamist;

3. märgib, et praeguseks väljatöötatud uudsed rahastamisvahendid on pakkunud väga 
erinevaid võimalusi alates osalusest investeerimisfondides/riskikapitalifondides ja 
lõpetades finantsvahendajatele (peamiselt pankadele) tagatise või vastutagatise 
andmisega, sealhulgas finantseerimisasutustega ühiste riskijagamisvahendite loomise abil, 
et edendada investeeringuid, innovatsiooni ja teadusuuringuid;

4. märgib, et need erinevused on tingitud ka rahastatavate valdkondade mitmekesisusest 
(VKEde toetamine, energeetika, kliimamuutused, tööhõive ja mikrokrediit, 
teadusuuringud ja innovatsioon, transpordiinfrastruktuurid ja infotehnoloogia);

5. rõhutab, et uudsete rahastamisvahendite kasutamine on õigus- ja eelarveraamistikuga 
täpselt kindlaks määratud (vajalik on seadusandja nõusolek); märgib, et uudsete 
rahastamisvahendite kasutamine ei too liidu eelarve jaoks kaasa ettenägematuid kulusid, 
sest vastavalt eelarvepädevate institutsioonide kokkuleppele piirdub liidu eelarve vastutus 
asjaomasele uudsele rahastamisvahendile igal aastal eraldatud eelarvevahenditega, 
mistõttu ei tulene nendest liidu eelarvele tingimuslikke kohustusi; lisab, et 
rahastamisvahendid aitavad hoopis kaasa avaliku sektori vahendite usaldusväärsele ja 
tõhusale haldamisele, kuna eraldatud rahaline toetus võib teenida tulu, mille saab uuesti 
rahastamisvahendisse investeerida, ning see omakorda suurendab vahendi toetuse andmise 
suutlikkust ja tõhustab avaliku sektori tegevust; rõhutab seetõttu, et Euroopa 
Kontrollikoda peab uudsetest rahastamisvahenditest rahastatud tegevust nõuetekohaselt 
auditeerima ning kaasseadusandjaid tuleb mis tahes avastustest täielikult teavitada;

6. tuletab meelde, et investeerimisolukordi on kolme tüüpi: 1) optimaalne, mis on kindlalt 
kasumlik ning mille puhul on võimalik turupoolne rahastamine; 2) väheoptimaalne, mis 
on küll kasumlik, kuid mitte piisavalt, et tagada turupoolne rahastamine, mistõttu on 
uudsete rahastamisvahendite kasutamine põhjendatud; 3) olukord, mida iseloomustab 
vähene kasumlikkus või kasumlikkuse puudumine ning mille puhul on vajalik liidu 
sekkumine toetuste näol (võib kombineerida uudsete rahastamisvahendite kasutamisega, 
kui projekt seda võimaldab);
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7. kordab taas, et uudsete rahastamisvahendite ulatuslikum kasutamine ei tohiks mingil juhul 
kujuneda liidu eelarve vähendamise strateegiaks, vaid peaks aitama selle kasutamist 
optimeerida; peab tervitatavaks asjaolu, et komisjon tõdeb eespool osutatud teatises, et 
„uudsete rahastamisvahendite laiendatud kasutamise eesmärgiks ei ole siiski asendada 
finantseerimine toetuste kaudu finantseerimisega rahastamisvahendite kaudu”;

8. rõhutab, et seni on uudsete rahastamisvahenditega saadud peamiselt häid kogemusi, kuigi 
nende mitmekordistav mõju erineb märkimisväärselt sõltuvalt sekkumisvaldkonnast, 
valdkondlikest eesmärkidest, mida uudsete rahastamisvahendite abil saavutada soovitakse, 
kasutatava rahastamisvahendi liigist ja selle rakendamise korrast;

9. märgib, et Euroopa Liidu sisepoliitika valdkonnas rakendatakse uudseid 
rahastamisvahendeid kas ELi tasandil (vahendeid haldab komisjon ise või hallatakse neid 
tema volitusel) või riigi tasandil regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika elluviimise raames 
(vahendeid hallatakse koostöös liikmesriikidega);

10. juhib tähelepanu asjaolule, et rahastamisvahendite rakendamisse on kaasatud palju eri 
osalejaid alates komisjonist kui liidu eelarve täitmise eest vastutavast institutsioonist kuni 
EIP grupini (Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Investeerimisfond), neile lisanduvad 
veel riikide või kohalikud pangad, kommertspangad, investeerimisele või 
arendustegevusele spetsialiseerunud pangad ning era- ja avaliku sektori investorid; 
märgib, et üldiselt sõltub nende edu selliste avaliku sektori, riigi osalusega ja erasektori 
finantsvahendajate kaasamisest, kelle eesmärgid erinevad valdkonnast sõltuvalt 
(mikrokrediidiasutused, VKEde tagatisfondid, regionaalarengu organisatsioonid, 
teadusuuringute toetamise fondid jne);

11. märgib, et eriti suured erinevused on nende ELi tasandil tsentraliseeritult ja koostöös 
liikmesriikidega hallatavatel rahastamisvahenditel, mida kasutatakse regionaal-ja 
ühtekuuluvuspoliitika või välissuhete valdkonnas;

12. märgib, et ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas kasutatavate rahastamisvahendite 
tulemuslikkus on olnud väga erinev nii liikmesriigiti kui ka sõltuvalt rahastamisvahendi 
liigist; tunnistab, et ühtekuuluvuspoliitika raames on uudsete rahastamisvahendite puhul 
tekkinud probleeme nõrga õigusraamistiku tõttu, mis on põhjustanud viivitusi 
rakendamisel, raskusi vajaliku kriitilise massi ning olulise kordistava mõju saavutamisel 
ning järelevalve ja kooskõlastatuse puudumist; tervitab sellega seoses komisjoni 
ettepanekut tugevdada õigusraamistikku ning parandada seeläbi uudsete 
rahastamisvahendite kasutamist ühtekuuluvuspoliitikas järgmisel programmiperioodil 
(2014–2020);

13. märgib, et välispoliitika uudsete rahastamisvahendites osaleb palju rahvusvahelisi 
finantsasutusi, samuti on suur ELi rahalise toetuse võimendav mõju, kuid kahjuks on 
vahendite arv liiga suur ja see on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud (praegu on 
neid kokku 13);

14. märgib, et nende rahastamisvahendite rakendamine põhineb lepingutel, mis on veelgi 
keerukamad kui sisepoliitika valdkonnas, ning nende haldamise kord ja neis osalejad on 
väga erinevad (Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank, rahvusvahelised 
organisatsioonid);
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15. märgib, et seetõttu ei ole Euroopa Liidu eelarve kasutamise mõju ettevõtjatele ja 
kodanikele mõnikord piisavalt nähtav;

16. märgib, et enamike välispoliitika rahastamisvahendite puhul on võimalik tulu uuesti 
investeerida, kuid sisepoliitika valdkonnas on olukord sootuks erinev;

17. tõdeb, et seni on rahastamisvahendeid loodud vastavalt vajadusele ning kooskõlas eri 
strateegiliste eesmärkide ja vahenditega, kuid see ei ole alati toimunud kooskõlastatult, 
mistõttu on esinenud kattuvust;

18. märgib, et uudsete rahastamisvahendite rakendamine võtab aega, eeldab investeerimisalast 
pädevust, projektide hoolikat ettevalmistamist ja turumehhanismide põhjalikku tundmist, 
kuid need võivad samuti parandada toetatavate projektide juhtimist ja edu saavutamise 
väljavaateid, sest siin on ühendatud eri osalejate pädevus ja oskused; juhib tähelepanu 
asjaolule, et rahastamisvahendid aitavad kaasa rahaliste vahendite ja inimressursside 
koondamisele ELi ühiste ja strateegiliste eesmärkide saavutamiseks;

Komisjoni ettepanekud järgmise finantsraamistiku kohta aastateks 2014–2020
19. märgib, et komisjon teeb ettepaneku kasutada aastatel 2014–2020 väiksemat arvu 

sisepoliitika rahastamisvahendeid, kuid laiendada nende kohaldamisala; peab kõnealust 
suundumust tervitatavaks, sest see peaks suurendama osalejate tegevuse nähtavust, 
kriitilist massi ja vahenditega seotud riskide hajutamist portfellipõhise lähenemise alusel;

20. tunneb heameelt komisjoni kavatsuse üle luua omakapitali- ja võlainstrumentide 
platvorme; märgib, et nimetatud platvormide eesmärk on lihtsustada, standardida ja muuta 
sidusamaks kõik liidu eelarve toel rakendatavad uuenduslikud rahastamisvahendid; 
rõhutab, et nende platvormide toimimiseks ja edukaks rakendamiseks tuleb aegsasti – ja 
kindlasti enne järgmise programmiperioodi (2014–2020) algust – tutvustada 
kohaldamisraamistikku ja muid tehnilisi üksikasju;

21. juhib sellega seoses tähelepanu varsti loodavale liidu välis- ja arengukoostöö platvormile, 
mille eesmärk on parandada asjaomaste poliitikavaldkondade raames kasutatava nn 
blendingu (toetuste ja laenude kombineerimise) mehhanisme, võttes samas nõuetekohaselt 
arvesse ELi ja tema partnerriikide suhteid reguleerivaid piirkondlikke õigusraamistikke; 
märgib, et platvormi eesmärk on aidata hinnata olemasolevaid välispoliitika vahendeid ja 
luua samas uusi vahendeid aastateks 2014–2020;

22. peab kiiduväärseks seda, et järgmisel programmitöö perioodil laiendatakse 
rahastamisvahendite kasutamist ühtekuuluvuspoliitika raames kõigile temaatilistele 
eesmärkidele ja kõigile ÜSRi fondidele, samuti sellistele projektidele ja projektirühmadele 
või projektiprogrammide osadele, mis on tulusad ja kasumlikud ja seega 
rahastamisvahendite jaoks sobivad; rõhutab siiski, et kasutatavatest rahastamisvahenditest 
on vaja paremat ülevaadet, et vähendada eri skeemide kooskõlastamatuse ja kattumise 
ohtu;

23. märgib, et riikide ametiasutustele tehakse kättesaadavaks ühtlustatud näidisvahendid (off-
the-shelf vahendid); on seisukohal, et nende edukaks kasutamiseks on vajalik tehniliste 
üksikasjade viivitamatu tutvustamine ning tihedam teabevahetus komisjoni ja kohalike 
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asutuste vahel;

24. tunneb heameelt asjaolu üle, et määrus (EL) nr XXXX/2012 [uus finantsmäärus] kujutab 
endast uudsete rahastamisvahendite määratlemise, väljatöötamise ja kasutamise peamist 
õiguslikku raamistikku, mis aitab tagada kooskõla liidu eesmärkide ja huvidega;

25. on seisukohal, et eespool nimetatud platvormide loomisega võiks kaasneda 
rahastamisvahendite pidev keskne koordineerimine komisjonis; märgib, et loodud on 
komisjoni talitustevaheline rahastamisvahendite asjatundjate rühm (FIEG) ja selle 
ülesanne peaks olema suurendada komisjoni institutsioonilist suutlikkust kontrollida 
rahastamisvahendite rakendamist;

26. on seisukohal, et uudsete rahastamisvahendite rakendamine liidu juhtimisel aitab kaasa 
reaalmajanduse rahastamisele Euroopa lisandväärtusega projektide elluviimiseks;

Uute rahastamisvahendite kavandamine
27. rõhutab, et 1990. aastate keskpaigast saadik on avaliku sektori investeeringud ELis 

pidevalt vähenenud ja 2008. aastal alanud finantskriis on seda suundumust vaid 
süvendanud; märgib lisaks, et projektide elluviijatele on laenu saamine ja 
kapitaliturgudele juurdepääs muutunud raskemaks; on seetõttu veendunud, et uudsete 
rahastamisvahendite jätkuvast arendamisest riiklikul ja liidu tasandil võiks saada tegur, 
mis aitab tagada liidu kooskõlastatud tagasipöördumise aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu juurde; 

28. rõhutab, et strateegia „Euroopa 2020” ja selle seitsme juhtalgatuse rakendamiseks on 
komisjoni hinnangul vaja ELis aastani 2020 investeerida kokku 1600 miljardit eurot; 
märgib, et need vajalikud investeeringud on väga erinevad ning hõlmavad nii suurte 
infrastruktuuriprojektide rakendamist kui ka väiksemate, ent suure piirkondliku ja 
kohaliku kasvupotentsiaaliga projektide toetamist, samuti sotsiaalset ühtekuuluvust 
suurendavaid meetmeid;

29. kordab taas, et uudsete rahastamisvahendite eesmärk on hõlbustada või lihtsustada 
selliseid projekte, mida peetakse Euroopa Liidu strateegiliste eesmärkide saavutamise 
seisukohast oluliseks, ning seetõttu tuleb programmide ajakava rohkem arvesse võtta ja 
sellest lähtuda;

30. usub kindlalt, et uudsed rahastamisvahendid peavad seonduma liidu ühe või mitme 
konkreetse poliitilise eesmärgiga, eeskätt nendega, mis on esitatud strateegias „Euroopa 
2020”; usub samuti, et need peavad toimima mittediskrimineerival viisil, neil peab olema 
konkreetne lõppkuupäev, nendes tuleb austada usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtteid 
ja need peavad täiendama tavapäraseid vahendeid, nagu toetused, parandades seega 
kulutuste kvaliteeti ning aidates kaasa rahaliste vahendite optimaalsele kasutamisele;

31. on arvamusel, et uudsed rahastamisvahendid võivad lihtsustada avaliku ja erasektori 
partnerluste rakendamist, ergutades paigutama erakapitali avaliku sektori 
infrastruktuuriprojektidesse;

32. rõhutab, kui oluline on eelnev hindamine turutõrgete või väheoptimaalsete 
investeerimistingimuste tuvastamiseks, samuti investeerimisvajaduste, erasektori 
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võimaliku osaluse, võimalike mastaabisäästude ja kriitilise massi küsimuste 
määratlemiseks ning veendumiseks, et rahastamisvahend ei moonuta siseturul konkurentsi 
ega ole vastuolus riigiabi andmise eeskirjadega; kutsub komisjoni üles esitama 
ettepanekuid eelhindamise eesmärke ja kasutamist käsitlevate objektiivsete, mitut teemat 
hõlmavate ja asjakohaste kriteeriumide kohta; usub kindlalt tõenditel põhineva 
poliitikakujundamise põhimõttesse ning usub, et sellised hindamised aitavad kaasa 
uudsete rahastamisvahendite tõhusale ja tulemuslikule kasutamisele;

33. peab tulemustele orienteeritud lähenemisviisi raamistikus äärmiselt oluliseks, et kõikide 
uudsete rahastamisvahendite eel- ja järelhindamisse lisatakse mõistlik arv lihtsaid 
kvalitatiivseid ja/või kvantitatiivseid näitajaid, et hinnata vahendi majandustulemusi ja 
selle panust liidu eesmärkide saavutamisse; on seisukohal, et see nõue ei tohi tekitada 
projektijuhtidele ebaproportsionaalset halduskoormust; rõhutab sellega seoses, et nõutud 
järelhindamine võib põhjustada uudse rahastamisvahendi järjepideva kasutamise 
katkemise;

34. märgib siiski, et uudsete rahastamisvahendite arvu kasv tekitab palju probleeme õigusliku 
reguleerimise, juhtimise ja nende tulemuslikkuse kontrollimise valdkonnas ning et oluline 
on saavutada tasakaal läbipaistvuse ja kontrollimisvajaduse ning rakendamise piisava 
tõhususe ja kiiruse vahel; on seisukohal, et rahastamisvahendite arvu vähendamine võib 
vähendada ebavõrdsust ja tagada küllaldase kriitilise massi; 

35. rõhutab, et vaja on võimalikult lihtsat, selget ja läbipaistvat õigusraamistikku, mis ei 
suurendaks rahastajate ja toetusesaajate halduskoormust ning oleks avaliku ja erasektori 
investorite jaoks atraktiivne;

36. on seisukohal, et eelkõige peaks täiendama aruandlust puudutavaid eeskirju, et need 
oleksid selged ja võimalikult ühtsed ning et andmete usaldusväärsus ja vahendite 
atraktiivsus oleks sobivas tasakaalus; kutsub komisjoni üles kehtestama sobivaid juhtimis- 
ja kontrollisüsteeme, millega tagatakse olemasolevate auditeerimiseeskirjade jõustamine;

37. palub, et komisjon esitaks Euroopa Parlamendile igal aastal üheainsa rahastamisvahendeid 
käsitleva kokkuvõtva aruande, milles kirjeldatakse vahendite kasutamist ja tõhusust fondi 
liigi, temaatilise eesmärgi ja liikmesriigi kaupa;

38. kuna selliste rahastamisvahendite nähtavus on tavapäraselt väike, nõuab tungivalt, et 
komisjon võtaks meetmeid, et tagada nii potentsiaalsete investorite kui ka Euroopa 
kodanike piisav teavitamine liidu eelarvest tehtavate sellist liiki sekkumiste kohta; 
rõhutab, kui tähtis on ELi tasandil läbiviidav uusi rahastamisvahendeid käsitlev ulatuslik 
teavituskampaania selleks, et võimaldada juurdepääs kõigile investoritele sõltumata selle 
institutsiooni suurusest, mida nad esindavad;

39. rõhutab, et võimendav ja mitmekordistav mõju on valdkonniti väga erinev; on seisukohal, 
et ELi seadusandja ei peaks selles suhtes kehtestama kohe liiga kindlaid eesmärke, kuna 
kõnealune mõju sõltub suuresti majanduse olukorrast ja valdkonnast, kus meetmeid 
rakendatakse;

40. rõhutab, et uudsete rahastamisvahendite rakendamise ulatus on alles täpsustamata ning 
võib kiiresti muutuda; märgib seetõttu, et nende loomesuutlikkus ja suutlikkus kohaliku 
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olukorraga paindlikult kohaneda peab olema võimalikult suur; teeb ettepaneku, et 
eelarvepädevad institutsioonid võiksid kohandada igale vahendile aastaks eraldatud 
summat, kui see on otstarbekas nende eesmärkide saavutamise seisukohast, milleks 
vahend on loodud;

41. kinnitab, et kõigi uuenduslike rahastamisvahendite puhul tuleb järgida põhimõtet, et 
intressid ja asjaomase rahastamisvahendi poolt genereeritud muud tulud (tagasisaadavad 
vahendid) investeeritakse uuesti sellesse rahastamisvahendisse, ning sellest põhimõttest 
erandite tegemist tuleb nõuetekohaselt põhjendada; väljendab heameelt selles suhtes 
tehtud edusammude üle, mis kajastuvad järgmisel aastal jõustuvas uues finantsmääruses;

42. on seisukohal, et kindlasti tuleb parandada haldusasutuste, finantsvahendajate, pankade ja 
kohalike asutuste oskusteadmisi ja suutlikkust kasutada ja hallata rahastamisvahendeid; 
soovitab tõhustada kogemuste vahetamist kõikide osalistega, eriti nendega, kes tunnevad 
siseriiklikku turgu, enne kui komisjon võtab vastu rakendusakti, mille eesmärk on määrata 
kindlaks liikmesriikide pakutavad standardsed vahendid; on seisukohal, et kultuuriliste 
takistuste ületamiseks, uudsete rahastamisvahendite omandilise kuuluvuse tagamiseks 
ning sellistele vahenditele eduvõimaluse andmiseks tuleb kogemusi vahetada aegsasti;

43. on seisukohal, et eri riiklike ja piirkondlike pangandusasutuste rolli tuleb tunnustada, 
võttes arvesse nende vajalikke kogemusi ja oskusteavet kohalike ja piirkondlike 
eripäradega arvestamisel, mis on olulised rahastamisvahendite väljatöötamise ja 
rakendamise jaoks;

44. on seisukohal, et nende rahastamisvahendite uudsus eeldab sellise avalik-õiguslike 
finantsinstitutsioonide kooskõlastamise raamistiku loomist, mis hõlmaks komisjoni, 
nõukogu ja parlamendi esindajaid ning millele antaks uudsete rahastamisvahendite eelarve 
täitmise õigused;

45. tunneb heameelt selle üle, et Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kiiresti kokkuleppele 
transpordi-, energia-ja infotehnoloogia valdkonna projektivõlakirjade algatuse katseetapi 
rakendamise suhtes aastateks 2012–20133; väljendab valmisolekut hinnata selle katseetapi 
täiemahulise sõltumatu hinnangu alusel edaspidiseid meetmeid, mis on vajalikud selleks, 
et tõhustada liidu kulutusi ning suurendada prioriteetsetesse projektidesse tehtavaid 
investeeringuid;

46. nõuab seetõttu tungivalt projektivõlakirjade algatuse elluviimist ja uue eraldiseisva ELi 
infrastruktuurivõlakirjade emissiooni algatuse asjakohasuse täpset hindamist, kusjuures 
Euroopa Liit osaleks projektivõlakirjade emiteerimisega otseselt ühist huvi pakkuvates ja 
kõrge Euroopa lisandväärtusega infrastruktuuriprojektide kapitalis;

47. on seisukohal, et kui Euroopa Liit osaleks kas üksi või koos liikmesriikidega otseselt 
infrastruktuuriprojektide (mida iseloomustab investeeringute pikaajaline tasuvus) 
kapitaliseerimises, oleks see selge märguanne avaliku ja erasektori investoritele ning 
finantsturgudele; on seisukohal, et ELi osalemine investorina peaks tagama kooskõla liidu 
pikaajaliste poliitiliste eesmärkidega ning andma asjaomase projekti elluviimiseks 
tagatise, olema oluliseks katalüsaatoriks ja tagama tugeva võimendava mõju;

3 Vastuvõetud tekstid, 5 juuli 2012, P7_TA-PROV(2012)0296.
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48. peab tervitatavaks asjaolu, et Euroopa Ülemkogu 28. ja 29. juuni 2012. aasta kohtumisel 
jõuti kokkuleppele Euroopa Investeerimispanga kapitali suurendamises 10 miljardi euro 
võrra, mis annab EIP grupile võimaluse suurendada järgnevatel aastatel ELi sisest 
laenamist ligikaudu 60 miljardit eurot ja täita oma kiiduväärset ülesannet antitsüklilise 
jõuna Euroopa majanduse taaselustamise nimel tehtavates ühistes jõupingutustes; tuletab 
meelde, et EIP laenudel on üldtunnustatult kolmekordne mitmekordistav mõju; rõhutab 
seetõttu, et nimetatud uue kohustuse võtmine ei tohi kahjustada samal ajal tehtavaid 
jõupingutusi suurendada ja parandada EIP ja ELi eelarvest ühiselt rahastatavaid 
vahendeid, mida kasutatakse riskijagamiseks või kapitaliosaluseks, sest see võimaldab 
toetada muud liiki projekte ja meetmeid kui need, mida rahastatakse EIP laenudest ja 
nende mitmekordistavat mõju võib olla suurem kui EIP laenudel; 

49. juhib tähelepanu asjaolule, et sõltumata sellest, kui edukalt rahastamisvahendid oma 
eesmärki täidavad, on nende maksimaalset mõju võimalik saavutada ainult siis, kui luua 
nende arenguks sobiv üldine õiguslik ja reguleeriv keskkond, mis sõltub näiteks 
pikaajaliste investeeringute käsitusest praegu reformitavates usaldatavusnõuetes 
(Basel III, Solventsus II.);

50. on veendunud, et uudsete rahastamisvahendite ulatuslikumal kasutamisel on Euroopa 
majandusele ülimalt positiivne mõju, kuid kardab, et tegelikkuses piirdub see vaid 
lühikese ja keskpika majandusliku tasuvusega projektidega; väljendab muret asjaolu 
pärast, et investeeringud projektidesse, mis on liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia eesmärkide saavutamiseks samuti äärmiselt vajalikud, võivad 
jääda tegemata, sest neid projekte peetakse investorite jaoks liiga riskantseks ning avaliku 
sektori vahendeid napib; palub seetõttu komisjonil esitada võimalikult kiiresti 
ettepanekud, mille eesmärk on lihtsustada praegu alakasutatud säästude kasutamist selliste 
keskmise pikkuse ja pikaajaliste projektide puhul, mis aitavad liidus saavutada 
jätkusuutliku majanduskasvu;

51 on arvamusel, et asjaomase uudse rahastamisvahendi piisava kriitilise massi olemasolu 
peaks tagama selle atraktiivsuse erakapitalituru jaoks, kuna projekti portfelli 
märkimisväärne maht ja turul kauplemise võimalik sujuvus maandab riske;

52. rõhutab vajadust tagada, et uudsed rahastamisvahendid ei muutuks segafinantsmajanduse 
võimaliku tekke tulemusel keerulisteks tuletisinstrumentideks, mida saab väärtpaberistada 
või mis kaotavad oma algse eesmärgi;

*

*                 *

53. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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EELARVEKONTROLLIKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekomisjonile

uudsete rahastamisvahendite ja järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta
(2012/2027(INI))

Arvamuse koostaja: Iliana Ivanova

ETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunnistab, et rahastamisvahendid on vahendid, millega anda toetust ja võimaldada luua 
mitmekordistavat ja võimendavat mõju, ning seepärast võivad need mõnel juhul olla 
avaliku sektori toetuse tõhusad ja mõjusad vahendid; tuletab meelde, et komisjon edendab 
rahastamisvahendite laiendatud kasutamist järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal4, 
vaatamata sellele, et komisjon ise peab ühtekuuluvuspoliitika valdkonna 
rahastamisvahendeid kõrge riskiga vahenditeks5;

2. tunneb muret, et puudub rahastamisvahendi õiguslik määratlus; eeldab, et selline 
määratlus lisatakse läbivaadatud finantsmäärusesse; leiab, et kõigis rahastamisvahendeid 
käsitlevates õigusaktides on tingimata vaja jääda selle määratluse juurde;

3. tõstab esile soovitusi, mille esitas Euroopa Kontrollikoda oma finantsmäärust käsitlevas 
arvamuses nr 6/2010 seoses vajadusega a) täpsustada rahastamisvahendite omandiõiguse 
küsimust, b) tagada ühtsus rahastamisvahendite kajastamisel raamatupidamisarvestuses ja 
ELi finantsaruannetes, c) võtta vastu ühtsed järelevalveeeskirjad ja d) parandada 
komisjoni töötajate suutlikkust hallata keerukaid rahastamisvahendeid;

4. rõhutab, et rahastamisvahendeid saab riiklikest vahenditest toetada ainult tõendatud 
turutõrgete korral; rõhutab seepärast, et oluline on turutõrkeid kvaliteetselt hinnata, 
määrates kindlaks rahastamispuudujäägi arvulise väärtuse ning seega tõendatud vajaduse 
rahastamisvahendite riikliku toetuse järele; on veendunud, et riiklikult toetatavad 

4 Vt COM(2011)0662.
5 Vt SEC(2011)1179 final lk 24.
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rahastamisvahendid tuleb kasutusele võtta ainult juhul, kui on tegemist sellise tõendatud 
vajadusega, sest vastasel juhul võivad tekkida turumoonutused; rõhutab, et kõnealuse 
küsimuse puhul on tähtis järgida riigiabi eeskirju;

5. kiidab heaks Euroopa Kontrollikoja eriaruandes nr 4/2011 VKEde tagatissüsteemi kohta 
esitatud tähelepanekud; palub Euroopa Investeerimisfondil, kes seda süsteemi komisjoni 
nimel haldab, Euroopa Kontrollikoja soovitused võimalikult kiiresti rakendada; võtab 
teadmiseks Euroopa Kontrollikoja eriaruandes nr 4/2011 VKEde tagatissüsteemi auditi 
kohta avaldatud tähelepanekud seoses mõjuhinnangus esinevate väheste faktiliste 
tõenditega tagatissüsteemi toetuseks, süsteemi ebapiisavalt selgete ja ebapiisavalt 
konkreetselt seatud eesmärkidega ning olukordadega, kus abisaajad oleksid turul saanud 
laenu ka avaliku sektori vahenditest rahastatud tagatisteta; tunneb samal ajal heameelt 
eriaruandes nr 4/2011 nimetatud edusammude üle, sh asjakohase raamistiku loomine 
tegevuse haldamiseks, hea ülesehitusega valikumenetlus abisaajate valimiseks ning selged 
ja põhjendatud aruandlusnõuded, mis ei too VKEdele kaasa liigset halduskoormust;

6. tunneb muret Euroopa Kontrollikoja eriaruandes nr 2/2012 esitatud Euroopa 
Regionaalarengu Fondist kaasrahastatavate VKEde rahastamisvahendite tulemuste üle; on 
kindlalt veendunud, et enne rahastamisvahendite suurendamist järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel tuleb neid tähelepanekuid uurida ning puudused kõrvaldada;

7. soovitab käsitleda järgmises mitmeaastases finantsraamistikus järgmisi aspekte:

– selliste usaldusväärsete ja tehniliselt kindlate järelevalve- ja hindamissüsteemide 
loomine, mis on mõeldud konkreetselt rahastamisvahendite tarbeks ning hõlmavad 
vähest hulka mõõdetavaid, asjakohaseid, konkreetseid ja ühtseid saavutatud 
tulemustele keskenduvaid näitajaid ning sisaldavad asjakohaseid võrdlusaluseid ja 
sihttasemeid;

– rahastamisvahendite rakendamine kooskõlas teiste vahenditega, et tagada paremini 
Euroopa lisandväärtuse loomine;

8. peab kasulikuks erasektori kaasamist rahastamisvahendite kaudu; suhtub sellegipoolest 
kriitiliselt erainvestorite eeliskohtlemisse, sest see suunaks avalikku sektorisse riskid, mis 
ei ole vastavuses olemasolevate võimalustega; leiab seepärast, et eeliskohtlemist tuleb igal 
üksikul juhul põhjendada;

9. tunneb muret asjaolu pärast, et paljud rahastamisvahendid on suunatud samadele või 
samaväärsetele abisaajatele, ning näeb selliste meetmete puhul kattuvuse ja nõrga 
koordineerimise ohtu; palub komisjonil esildada nimetatud ohtude asjakohase käsitlemise 
eesmärgil dokument, milles on kaardistatud kõik olemasolevad rahastamisvahendid.
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TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekomisjonile

uudsete rahastamisvahendite ja järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta 
(2012/2027(INI))

Arvamuse koostaja: Antonio Cancian

ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et ELi rahastamisvahendite ja kaasrahastamisprogrammide paljusus tekitab 
segadust ja ebakindlust neid kasutada soovivate avaliku ja erasektori üksuste hulgas; ootab 
komisjonilt suuremat aktiivsust võimalike taotluse esitajate abistamisel asjakohase 
rahastamise või rahastamisvahendi leidmisel, pakkudes neile suunamist, soovitusi ja 
individuaalset abi, et selgitada välja taotlejatele väljamaksete tegemise kõige 
tulemuslikumad vahendid; loodab seetõttu, et ELi rahastamisvahendeid, sealhulgas 
struktuurifonde, täiustatakse ja kooskõlastatakse, et soodustada nende tõhusat kasutamist 
ühtse ja sidusa raamistiku piires; väljendab seoses sellega heameelt komisjoni mõtte üle 
rühmitada vahendeid poliitikavaldkondade üleselt, nagu Euroopa Ühendamise Rahastu 
puhul, et kasutada ära valdkondadevahelist koostoimet; palub komisjonil tagada see, et 
valdkondadeülesed projektid, näiteks arukad võrgud, oleksid prioriteetsed;

2. täheldab, et Marguerite’i fondist on seni rahastatud üsna piiratud arvul projekte, ja palub 
komisjonil tegeleda fondi tulemuslikkuse parandamisega; on seisukohal, et tulevaste 
rahastamisvahendite vastuvõtmisel tuleks seda esimest kogemust kõnealust liiki 
rahastamise ulatuse võimaliku laiendamise hindamisel arvestada ning eelkõige tuleks 
võimaluse korral vähendada rahastamisvahendite tulemuslikkuse tähtaegu, et teha nad 
huvipakkuvamaks ning lõpptoode konkurentsivõimelisemaks;

3 võtab teadmiseks asjaolu, et energiatõhususe fond tegutseb, pakkudes võimalikele 
abisaajatele sarnaseid, kui mitte vähem soodsaid rahastamistingimusi, mida pakutakse 
tavalisel turul; väljendab kahetsust selle üle, et komisjon käsitleb fondi, mis on tegelikult 
rahastamisvahend, toetuse liigina, mistõttu ei ole energiatõhususe fondist abisaajad 
abikõlblikud struktuurifondidest abi saamiseks; rõhutab seetõttu, kui oluline on tagada 
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see, et uued rahastamisvahendid ühilduksid tulevikus struktuurifondide ja muude 
toetusvahenditega, mille Euroopa Liit on kättesaadavaks teinud; märgib, et 
energiatõhususe valdkonnas hästi toimivad rahastamisvahendid võivad anda kiireid 
tulemusi, ja soovitab sellest tulenevalt energiatõhususe fondi täiendada, muutes selle 
käibefondiks, mis pakub tõelisi võimalusi investeerida otse või kaudselt 
finantsinstitutsioonide kaudu väiksemamahulistesse energiatõhususe ja taastuvenergia 
projektidesse; 

4. on veendunud, et suuremat tähelepanu tuleks pöörata VKEde toetamisele ettevõtjate ja 
VKEde konkurentsivõime programmis (COSME) ning programmis Horisont 2020 
sätestatud omakapitali- ja võlainstrumentide kaudu; peab siiski asjakohaseks kaaluda 
COSME raames laenutagamisrahastus (LTR) ette nähtud ülemmäära (150 000 eurot) 
suurendamise võimalust, et täpsemalt hinnata Euroopa VKEde reaalseid krediidivajadusi; 
on seisukohal, et ülemmäära suurendamine ei tohi tuua kaasa rahastust tuge saavate 
VKEde arvu vähenemist, ning palub seetõttu LTR-le ette nähtud rahaliste vahendite üldist 
suurendamist;

5. on seisukohal, et komisjon peaks uurima võimalusi Euroopa kvaasikapitalituru 
parandamiseks, eriti vaherahastamise (mezzanine finance) osas; soovitab komisjonil 
uurida, kuidas saaks tugevdada Euroopa Investeerimisfondi Mezzanine kasvurahastut ja 
kuidas leida uusi mezzanine-tooteid, nagu mezzanine-laenude tagatis; soovitab veel, et 
pakutaks rahastamisvahendeid hõlmavaid andmeid ja analüüse, et vähendada tõkkeid 
finantsvahendajate jaoks, kes võib-olla soovivad kaasata ELi laenuturult mezzanine-
kapitali;

6. toetab meetmeid, millega nähakse ette tagatised projektide elluviijatele, et hõlbustada 
nende juurdepääsu krediidile vastavalt riskijagamisrahastu skeemile;

7. toetab programmi Horisont 2020 raames tehtud jõupingutusi teadusuuringute ja 
innovatsiooni stimuleerimiseks VKEdes; märgib samuti, et riskikapitali rahastamine ei ole 
ainus viis selle eesmärgi saavutamiseks; kutsub seetõttu komisjoni ja teisi huvitatud 
isikuid üles analüüsima, millist mõju võiks avaldada Euroopa institutsioonidele ilmselt 
vajaliku tehnoloogia arendamiseks VKEdega sõlmitavate lepingute sõlmimise süsteem, nii 
et ELi fondidest rahastataks nende tehnoloogiate väljatöötamist, mis on institutsioonidele 
vajalikud;

8. rõhutab, et uuenduslikke rahalisi vahendeid tuleks kasutada avaliku sektori ja erasektori 
partnerluse toetamiseks ning nende kasutamist tuleks võtta kui alternatiivi ainult avaliku 
sektori kulutustele, mille abil kasutada fonde ja tegeleda turutõrgetega;

9. kordab, et need rahastamisvahendid tuleks kasutusele võtta, et viia ellu projekte, mis on 
vajalikud ühistel jõupingutustel ja kollektiivsel osalusel põhinevate ELi aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegiliste eesmärkide saavutamiseks; kutsub 
seetõttu komisjoni ja eelkõige Euroopa Investeerimispanka, aga ka kõiki teisi otseselt või 
kaudselt seotud organisatsioone üles aitama palju aktiivsemalt nende projektide 
elluviijaid, eriti projektide algfaasides, aga ka kogu rakendusetapi vältel, et tagada 
rahaliste vahendite tulemuslik kasutamine; on seisukohal, et selleks tuleb eeskujuks võtta 
ja toonitada edukaid kogemusi, näiteks tehnilise abi vahendit ELENA;
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10. peab vajalikuks viia kõikide ELi rahastamist nõudvate projektide puhul läbi eelnev 
projekti äripotentsiaali hindamine, et teha kindlaks sobivaimad rahastamisvormid (ELi 
eelarvest eraldatavad toetused, Euroopa Investeerimispanga laenud või 
rahastamisvahendite tagatised) ning hinnata hoolikalt võimalust vähendada võimaluse 
korral toetuste osa ja uurida, kas suuremahuliste projektide puhul tuleks kõne alla avaliku 
ja erasektori partnerlus;

11. on veendunud, et rahastamisvahendite ulatuslikumal strateegilisel kasutamisel on ELile 
rohkem kui positiivne mõju, kuid on seisukohal, et kahjuks on see nii vaid lühikese ja 
keskpika majandusliku tasuvusega projektide puhul; väljendab muret selle pärast, et liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegiliste eesmärkide saavutamiseks 
niisama vajalikesse projektidesse investeerimist ei ole võib-olla võimalik teostada, kuna 
selliseid investeeringuid peetakse investorite jaoks liiga riskantseks ning puuduvad 
avaliku sektori vahendid; rõhutab siiski katalüsaatori rolli, mida rahastamisvahendid 
võivad täita erakapitali kaasamiseks, luues riskijagamisvahendeid ja vähendades 
investorite tajutavat riski;

12. väljendab heameelt mitut riiki hõlmavate Euroopa võlakirjade loomise üle ning kordab, et 
sellised vahendid võimaldavad oma solidaarse lähenemisviisiga juurdepääsu kriitilise 
tähtsusega ELi taristu, sh energiataristu rahastamisele;

13. nõuab seetõttu tungivalt projektivõlakirjade emissiooni algatuse elluviimist ja uue 
eraldiseisva ELi infrastruktuurivõlakirjade emissiooni algatuse asjakohasuse täpset 
hindamist, kusjuures Euroopa Liit osaleks projektivõlakirjade emiteerimisega otseselt 
ühist huvi pakkuvates ja kõrge Euroopa lisandväärtusega infrastruktuuriprojektide 
kapitalis;

14. on seisukohal, et kui Euroopa Liit osaleks kas üksi või koos liikmesriikidega otseselt 
infrastruktuuriprojektide (mida iseloomustab investeeringute pikaajaline tasuvus) 
kapitalis, oleks see selge märguanne avaliku ja erasektori investoritele ning 
finantsturgudele; on seisukohal, et ELi osalemine investorina peaks tagama kooskõla liidu 
pikaajaliste poliitiliste eesmärkidega ning annaks tagatise asjaomase projekti 
elluviimiseks, oleks katalüsaatoriks ja tagaks sama tugeva finantsvõimenduse;

15. kutsub üles kehtestama ühesugused tingimused abikõlblike kulude, auditeerimise ja 
kontrollimise jaoks ning on arvamusel, et selge vastutuse taseme määramine 
liikmesriikidele nende rahastamismehhanismide kasutuselevõtu ja haldamise üle 
võimaldaks saavutada nende kasutamisel suurema tõhususe.
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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. toetab komisjoni ettepanekut suurendada rahastamisvahendite kasutamist 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, tagada 
olulise rahastamisallika strateegiliste piirkondlike investeeringute jaoks, toetada 
pikaajalisi jätkusuutlikke investeeringuid ja suurendada ELi majanduskasvu potentsiaali; 
usub, et täiendusena toetustele võiksid rahastamisvahendid, kui neid kasutatakse sobivate 
projektide jaoks, kujuneda ELi piirkondlike majanduskasvu strateegiate oluliseks 
aspektiks, mis aitavad saavutada ELi aruka ja jätkusuutliku majanduskasvu eesmärke; 
märgib, et rahastamisvahendid on sobivad juhul, kui projekt on toetamise tulemusena 
tulus ja kasumlik, mis võimaldab krediidid ja laenud tagasi maksta;

2. nõuab tungivalt, et rahastamisvahendi õiguslik määratlus võetaks kavandatava 
läbivaadatud finantsmääruse raames võimalikult kiiresti vastu 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, kui tähtis on ulatuslik ELi tasandil läbiviidav uusi rahastamisvahendeid käsitlev 
teavituskampaania selleks, et võimaldada juurdepääsu kõigile investoritele sõltumata selle 
institutsiooni suurusest, mida nad esindavad;
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4. rõhutab eelhindamise tähtsust, et teha kindlaks turutõrke olukorrad või mitteoptimaalsed 
investeerimisolukorrad; kutsub komisjoni üles lisama asjaomasesse määrusesse alusakti 
osana vastavad nõuded, mis käsitlevad eelhindamise rolli ja kohaldamist, näiteks tõendid 
turutõrke kohta, kvantifitseeritud rahastamislünk ja investeerimisvajadused, võimalik 
erasektori osalemine, kõnealusest rahastamisvahendist saadav lisandväärtus ning kriitilise 
massi hindamine;

5. peab kiiduväärseks seda, et järgmisel programmitöö perioodil on rahastamisvahendeid 
ühtekuuluvuspoliitika raames laiendatud kõigile temaatilistele eesmärkidele ja kõigile 
ÜSRi fondidele või siis sellistele projektidele ja projektirühmadele või 
projektiprogrammide osadele, mis on tulusad ja kasumlikud ja seega rahastamisvahendite 
jaoks sobivad; rõhutab siiski, et vaja on paremat ülevaadet kasutatavate 
rahastamisvahendite üle, et leevendada riske seoses eri skeemide kooskõlastamatuse ja 
kattumisega;

6. on seisukohal, et asjakohane järelevalve, aruandlus ja auditeerimine on üliolulised, et 
tagada ELi vahendite sihipärane kasutamine; kutsub komisjoni üles karmistama 
programmitöö perioodil haldusasutustele esitatavaid aruandlusnõudeid;

7. 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;

8. julgustab komisjoni kasutama kogemusi, mis on saadud selliste vahenditega nagu 
JEREMIE, JESSICA ja JASMINE ning mis on rahastamisvahendite uue ajastu 
määratlemisel programmitöö perioodiks 2014–2020 Euroopa piirkondade ja linnade jaoks 
ülitähtsad;

9. on seisukohal, et tuleb tunnustada eri riiklike ja piirkondlike pangandusasutuste rolli, 
võttes arvesse nende vajalikke kogemusi ja oskusteavet kohalike ja piirkondlike 
eripäradega arvestamisel, mis on olulised rahastamisvahendite väljatöötamise ja 
rakendamise jaoks;

10. tunnustab linnamõõtme tähtsust ja linnade suurenenud rolli ühissätete määrusega 
hõlmatud fondide programmitöös ja rakendamisel järgmisel programmitöö perioodil; 
kutsub seepärast komisjoni üles tegema täpsemalt kindlaks, millised on need 
menetluslikud ja praktilised mõjud, mis tulenevad linnade suuremast rollist 
rahastamisvahendite arendamisel ja rakendamisel, ning tagama samal ajal avalike 
osalemismenetluste kasutamise ka nende projektide puhul.
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