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 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil ning vastutaval majandus- 

ja rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. on veendunud, et Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist (EFSI) rahastatavate 

projektide peamine eesmärk peaks olema tekitada Euroopas jätkusuutlik majanduskasv ja 

kvaliteetseid töökohti pakkuda suutev tööturg ning seeläbi suurendada ELi kodanike 

heaolu, sotsiaalset ühtekuuluvust ja kaasamist; tunneb seepärast heameelt asjaolu üle, et 

seda fondi on juba kasutatud parema juurdepääsu andmiseks rahastamisele; 

2. tuletab meelde, et EFSI eesmärk on kaotada avaliku sektori vahendite kasutamise abil 

olemasolevad puudujäägid ja mitteoptimaalsed investeerimisolukorrad ELis, et 

suurendada juurdepääsu riskikapitalile ja võtta kasutusele erakapitali ning tagada 

investeeringute jõudmine reaalamajandusse; on veendunud, et EFSI raames rahastatavad 

projektid peaksid tekitama pikaajalise, innovatsioonil põhineva, jätkusuutliku ja kaasava 

majanduskasvu, soodustama töökohtade loomist, muu hulgas nendes Euroopa 

piirkondades, kus on suur ja murettekitav tööpuudus, ning investeerima sektoritesse, mis 

on eelkõige sotsiaalse ja inimkapitali ning Euroopa taristu ja tööstuse tõttu Euroopa 

tuleviku jaoks keskse tähtsusega; rõhutab, et EFSI toetatavad projektid peaksid põhinema 

täiendavuse põhimõttel, mis tähendab, et neid ei oleks saanud ilma EFSI toetuseta ellu 

viia; toetab EIP hinnangut, milles nõutakse täiendavuse paremat määratlemist; 

3. märgib, et EFSI on hakanud edukalt toimima ja andnud mõnes liikmesriigis juba 

konkreetseid tulemusi ning seetõttu toiminud Euroopas kooskõlastatud tegevuse kaudu 

positiivse vahendina investeeringute puudusest ülesaamisel ja tööpuuduse vastu 

võitlemisel; 

4. on veendunud, et EFSI võib olla oluline samm ELi eelarve uuenduslikuma kasutamise 

tulemuslikkuse näitamiseks, kuna see toob kaasa ELi eelarve finantsvõimenduse, et 

suurendada investeeringuid reaalmajandusse; rõhutab, et Euroopa Kontrollikoja arvates on 

liiga vara teha järeldusi selle üldise tulemuslikkuse kohta; 

5. väljendab sügavat muret asjaolu pärast, et suurem osa EFSI investeeringutest on 

koondunud viiesse ELi suurima majandusega riiki, mis veelgi süvendab erinevusi; peab 

kahetsusväärseks, et endiselt on mitu liikmesriiki, kus ei ole ühtegi EFSI projekti 

allkirjastatud ega heaks kiidetud; 

6. rõhutab, et EFSI-t tuleb pidada hädaabiplaaniks, ja ergutab Euroopa Investeerimispanka 

kasutama Euroopa ühendamise rahastut ja programmi „Horisont 2020“ parimal võimalikul 

moel EFSI-t täiendaval viisil; juhib tähelepanu, et Euroopa Investeerimispank eelistab 

mõnikord kõnealustele programmidele EFSI-t; peab oluliseks EFSI kestuse pikendamist 

2020. aastast kaugemale ja ELi eelarvetagatise vajalikku suurendamist, kuid rõhutab 

vajadust viia läbi põhjalik mõju hindamine, et põhjendada komisjoni pakutud 

suurendamist; 

7. nõuab, et tugevdataks nii EFSI raames toetatavate projektide täiendavust, et suurendada 

geograafilist ulatust, kui ka kasutuselevõttu eelkõige kõrge töötuse määraga piirkondades, 

et mõjutada oluliselt tööhõivenäitajaid; peab vajalikuks arendada edasi investeerimist 
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piiriülestesse projektidesse; 

8. juhib tähelepanu sellele, et investeerimisolukord Euroopas aeglaselt paraneb, kuid selle 

kiirus on siiski tagasihoidlik ja see võib olla pöörduv; juhib tähelepanu, et investeeringute 

tasemed jäävad endiselt kriisieelsest tasemest madalamale ning investeerimislünk on 

endiselt suur, mistõttu EFSI-t tuleb suunata selliste projektide poole, mille eesmärk on 

töökohtade loomine ning jätkusuutlik majanduskasv ja areng; 

9. palub, et komisjon, liikmesriigid ja Euroopa Investeerimispanga grupp aitaksid EFSI 

tulemuslikuma edendamise ja tehnilisele abile kohalikul tasandil juurdepääsu andmise 

kaudu VKEdel, mikroettevõtetel ja sotsiaalsetel ettevõtetel saada lihtsam juurdepääs 

rahastamisele ning suurendada seeläbi nende suutlikkust kasvada, projekte rakendada ja 

kvaliteetseid töökohti luua; märgib, et VKEde rahastamine näib olevat EFSI-st 

rahastamise kõige edukam osa; märgib, et VKEde komponendi edu tuleneb ELi muude 

VKEsid käsitlevate algatuste varajases etapis elluviimisest, kuid olemas on ka põhjendus 

selle komponendi suurendamiseks, kui kvaliteedinõuded säilitatakse; soovitab kaaluda 

võimalust tagada VKEde ja mikroettevõtete juurdepääs rahastamisvõimalustega seotud 

teabele; 

10. palub komisjonil ja Euroopa Investeerimispangal jätkata kohalikke/riiklikke kampaaniaid, 

et aidata selgitada ja edendada investeerimiskava eeliseid kogu liidus; väljendab heameelt 

selle üle, et Euroopa Investeerimispank avas liikmesriikides uued esindused eesmärgiga 

pakkuda rohkem tuge ja ka tihendada koostööd riiklike tugipankadega, millega aidatakse 

kaasa rohkemate projektide loomisele kõrge töötuse määraga piirkondades, mis on seni 

vähem tähelepanu pälvinud; 

11. kutsub Euroopa Komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga gruppi üles suurendama 

jõupingutusi ning tugevdama Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi sotsiaalset ja 

tööhõivealast mõju, säilitades samas EFSI eesmärgi aidata kõrvaldada praegune 

investeeringute puudujääk ELis, kaasates strateegilistesse investeeringutesse erasektori 

poolse rahastamise; 

12. väljendab heameelt selle üle, et EFSI VKEde komponendi raames suurendati Euroopa 

tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi tagatist ning töötati välja EFSI 

omakapitaliinstrument, mis keskendub turu arengule asjakohaselt kaasaaitamise 

tagamisele sellistes valdkondades nagu sotsiaalne mõju; nõuab jätkuvat pühendumist 

sotsiaalse ettevõtluse ning sotsiaalse ja solidaarse majanduse arendamisele, et veelgi 

laiendada sotsiaalseid, kultuurilisi ja keskkonnaeesmärke sellistes valdkondades nagu 

vaesuse leevendamine, tervishoid ja kogukonna areng; 

13. kutsub liikmesriike üles töötama välja riiklikud ja piirkondlikud platvormid ning 

tugevdama nende koostööd erinevate sidusrühmadega, sealhulgas sotsiaalpartneritega, et 

ühtlustada investeeringuid, mille abil saab luua kvaliteetseid töökohti ning suurendada 

majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, ning kasutada EFSI-t vajaduse 

korral arukate investeeringute tegemiseks oma kodanike jaoks kvaliteetsete sotsiaal- ja 

tervishoiuteenuste arendamisse; kutsub komisjoni, Euroopa Investeerimispanga gruppi ja 

liikmesriike üles suurendama jõupingutusi, suutlikkust ja teadlikkust, arendama välja 

asjakohast ökosüsteemi ning suurendama sotsiaalteenustesse, nagu haridusse, koolitusse, 

tervishoidu ja eluasemesse tehtavate investeeringute atraktiivsust; 
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14. tuletab meelde, et vahendajapankade suur huvi EFSI projektide vastu ja neis osalemine 

kogu ELis VKEdele rahastamise tagamise eesmärgil oli äärmiselt edukas; 

15. kutsub komisjoni üles tegema koostööd EFSI juhatusega, et kasutada kõiki olemasolevaid 

võimalusi VKEde juurdepääsu parandamiseks rahastamisele, et suurendada nende 

vahendite meetmeteks kasutamise üldist mahtu; 

16. kutsub komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga gruppi üles võimaldama EFSI-l 

tegutseda tihedamas koostöös struktuurifondide ja mitmesuguste ELi fondide ja 

rahastamisvahenditega, näiteks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide, Euroopa 

tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi, COSME programmi, InnovFini, Euroopa 

mikrokrediidirahastu „Progress“ ja muude asjaomaste fondidega, kuid vältima 

topeltrahastamist ja järgima eesmärki tagada vastastikku täiendaval viisil optimaalne ja 

tulemuslik rahastamine; rõhutab, et sellist seostamist tuleb veelgi lihtsustada ning 

haldustõkked tuleb kõrvaldada; nõuab seepärast, et tähelepanu pöörataks piisavale 

koordineerimisele asjaomaste ametiasutuste ja kõige rohkem suure töötuse ja vaesuse all 

kannatavate piirkondade vahel, et vähendada kvaliteetsete töökohtade loomise ja 

jätkusuutliku majanduskasvu tekitamise abil ebavõrdsust, mis aitab toetada sotsiaalset 

kaasamist ja edendada keskkonnaalast jätkusuutlikkust; rõhutab, et EFSI peaks abistama 

ja täiendama ühtekuuluvuspoliitikat; 

17. rõhutab, et algsete tulemuste kohaselt kasutavad EFSI-t paremini ära suurema tehnilise ja 

haldussuutlikkusega liikmesriigid ning finantseerimisasutused; hoiatab, et see võib 

tugevate ja nõrkade piirkondade vahelisi erinevusi suurendada; rõhutab, et Euroopa 

Investeerimispank ja komisjon peavad mahajäänuid rohkem toetama, suurendades 

tehnilist abi ja mõne riigi suutlikkust EFSI võimalusi kasutada; 

18. on seisukohal, et kuigi EFSI vahendite kasutamisel ei tohiks olla piirkondlikku või 

valdkondlikku keskendumist ega eelnevat jaotust, on EFSI siiski koondunud riikidesse, 

kus investeeringute puudujääk turul on vähem märgatav, mis viib järelduseni, et piisavat 

tähelepanu ei pöörata turutõrgete ja tööturu piirangute tegelikule kaotamisele; on 

seisukohal, et EFSI tuleks koos struktuurifondidega tõhusamalt kasutada, et aidata 

nõrgematel piirkondadel takistusi ületada, ning on seisukohal, et sellise Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse arendamine, mis tegutseks rohkem kohalikul tasandil, 

pakuks kohalikele vajadustele kohandatud tehnilist abi ja suurendaks suutlikkust, 

suurendaks taotluste arvu; 

19. kutsub komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga gruppi üles konsulteerima aktiivsemalt 

liikmesriikide ja sidusrühmadega, tehes selleks koostööd avaliku sektori asutuste, riiklike 

investeerimispankade, riiklike tugipankade ja sotsiaalpartneritega, eriti riikides, mille 

puhul on andmed seni näidanud kehva tulemust fondi kasutuselevõtus; on veendunud, et 

EFSI peaks eelkõige keskenduma töötuse vähendamisele suunatud projektidele ja 

projektidele, mille keskmes on sotsiaalsed investeeringud inimeste praegusesse ja 

tulevasse suutlikkusse tööturul osalemiseks, millel on suur Euroopa lisaväärtus ja mis 

aitavad saavutada liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia eesmärke 

ning mis edendavad ühtekuuluvust ja investeerimist inimkapitali; peab tähtsaks, et EFSI 

hõlmaks ELi peamisi sektoreid ning aluslepingul põhinevate majandusliku, sotsiaalse ja 

territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamise ning piirkondliku ebavõrdsuse vähendamise 

eesmärkide saavutamist; on seisukohal, et edukate projektidega vähendatakse töötust; 
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20. kutsub komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga gruppi üles toetama liikmesriike nii 

üldiste kui ka EFSI raames tehtavate investeeringute võimalikku suurt tegemist 

projektidesse, mille eesmärk on sotsiaalne kaasamine ja keskkonnasäästlikkuse 

suurendamine kõige väiksema asustusega, kõige kaugematesse ja äärepoolseimatesse 

piirkondadesse, mis on kriisi tõttu kõige rohkem kannatanud, et vähendada erinevusi 

eelkõige töötuse ja tööhõive tasemetes ning nendes piirkondades ja riikides, kus valitseb 

suur töötus ja vaesus ja mis on töövõimalustesse alainvesteerimise tõttu eriliselt 

ebasoodsas olukorras, põhjustades töötust, sotsiaalset tõrjutust ja väljarännet; 

21. kutsub komisjoni üles hoogustama EFSI teavituskampaaniat ning suurendama teadlikkust 

EFSI kohta, koostades VKEde jaoks teabematerjali, kus konkreetsete näidete abil lihtsalt 

ja arusaadavalt selgitatakse rahastuse taotlemise viise ning EFSI rahastatavate projektide 

liike; 

22. tuletab meelde, et EFSI-l puudub endiselt hinnang ja analüüs investeeringute puudujäägi 

põhjuste ning turuvajaduste ja nende parimate täitmisviiside kohta; kutsub komisjoni üles 

selle kohta hindamist läbi viima; peab pettumust tekitavaks asjaolu, et komisjoni 

hinnangus EFSI-le ei ole märgitud siiani fondi tegevuse tulemusena loodud töökohtade 

arvu, liiki ja väljavaateid ega hinnatud selle soolist mõju; kutsub komisjoni üles 

kehtestama tööhõivenäitajad ja tagama, et EFSI panust majanduskasvu ja töökohtadesse 

mõõdetakse ja kontrollitakse piisavalt, et uurida ja hinnata EFSI projektide mõju loodud 

töökohtade arvule ja nende investeeringute tegelikku mõju otsestele ja kaudsetele 

töökohtadele ning dokumenteerida fondi kaudu saavutatud tulemused mõlema sektori ja 

riikide lõikes, pöörates seejuures erilist tähelepanu VKEdele; 

23. tuletab meelde, et on oluline avaldada korrapäraselt uusi arvandmeid ja ajakohastatud 

teavet, sealhulgas sõltumatuid hinnanguid, tuginedes seni omandatud kogemustele; võtab 

teadmiseks raskused selle komponendi hindamisel, pidades silmas projektide valmimiseks 

ja nende mõju hindamiseks vajaminevat aega, ning kutsub sellega seoses EIP gruppi üles 

töötama välja parimad meetodid selliste tulemuste kogumiseks ja hindamiseks järgmise 

hindamise ajal, võttes arvesse ka pikaajalist mõju, mis kestab pärast EFSI tegevuse lõppu; 

on veendunud, et tuleb teha rohkem jõupingutusi, et kehtestada tulemuspõhised näitajad, 

millega mõõdetakse kõikide projektide eesmärki ja tulemusi; väljendab heameelt selle üle, 

et on olemas EFSI VKEde komponendi raames kasutatavaid vahendeid käsitlevad 

majanduskasvu ja tööhõive aruanded ning Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 

programmi tagatise rahastamisvahendit ja EFSI VKEde komponendi sotsiaalse mõju 

katserahastuid käsitlevad sotsiaalse mõju aruanded, ning ergutab sellise aruandluse 

kasutamisega jätkama; 

24. on seisukohal, et piiriülesed taristuprojektid on keskse tähtsusega ühtse turu 

väljakujundamiseks ning tööhõivevõimaluste edendamiseks; nõuab, et Euroopa Komisjon 

ja Euroopa investeerimisnõustamise keskus keskenduksid tehnilise toe pakkumisele ja 

suutlikkuse suurendamisele, et suurendada selliste projektide arvu ning tugevdada nende 

kvaliteeti ja mõju; 

25. kutsub liikmesriike üles püstitama selgemalt määratletud riiklikke 

investeerimisprioriteete, muu hulgas töökohtade loomise ja sotsiaalsete investeeringute 

valdkonnas, ning koostama vastavaid projekte koostöös Euroopa investeerimisnõustamise 

keskusega; on seisukohal, et Euroopa Investeerimispank peaks tagama asjakohase 
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tagasiside kanali Euroopa Komisjoniga, et edastada teavet esilekerkivate regulatiivsete 

tõkete kohta, mis võivad takistada heade projektide teostamist eri tasanditel; kutsub 

komisjoni üles tegema Euroopa poolaasta protsessis liikmesriikidega tihedamat koostööd, 

et aidata neil hakata võimalikult kiiresti ellu viima saadud soovitusi, eriti majanduslike ja 

sotsiaalsete reformide teostamisel, mis kõrvaldaks riiklikud tõkked investeeringute teelt ja 

looks ettevõtlust soodustava keskkonna; tuletab meelde, et üksnes riigipõhistes soovitustes 

määratletud struktuurireformide, vastutustundliku eelarvepoliitika ja investeeringute nn 

positiivne kolmnurk toob edu; rõhutab vajadust suurendada EFSI läbipaistvust, kellel 

peaks olema kohustus parlamendile aru anda, sel eesmärgil tagades põhjaliku ja 

usaldusväärse eelarvealase teabe avalikustamise ning juurdepääsu EIP rahastatud 

projektidega seotud finantsandmetele; 

26. väljendab heameelt EFSI teises etapis esitatud komisjoni ettepaneku üle suurendada 

projektivaliku läbipaistvust, kohustades EFSI investeeringute komiteed oma otsuseid 

selgitama ja põhjendama toetuse andmist, ning avalikustada EFSI projektide tulemustabel 

kohe pärast projektide allkirjastamist, jättes välja tundliku äriteabe; märgib, et sellised 

näitajad nagu töökohtade loomine ja oskuste arendamine on keskse tähtsusega; 

27. väljendab heameelt selle üle, et komisjon tõhustab tihedas koostöös Euroopa 

Investeerimispangaga veelgi EFSI-t ja Euroopa investeerimisnõustamise keskust 

käsitlevat teavitustegevust, et suurendada teadlikkust rahastamisvahendite ja tehnilise abi 

kättesaadavuse kohta kogu liidus; on seisukohal, et teave rahastamislahenduste, tehnilise 

abi ja menetluste, sealhulgas hea tava ja juhtuuringute näited võivad stimuleerida uusi 

ideid ja anda tõuke investeerimisalgatuste tegemisele; 

28. rõhutab, et on vaja tagada EFSI projektide kooskõla Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, 

sealhulgas õigusega headele ja õiglastele töötingimustele; rõhutab eelkõige vajadust 

tagada, et austatakse töötajate õigust olla informeeritud ja ära kuulatud. 
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