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ETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et alusleping kohustab Euroopa Investeerimispanka (EIP) oma esmase 

laenuandmistegevuse kaudu kaasa aitama siseturu tasakaalustatud ja kindlale arengule 

ning toetama vähem arenenud piirkondade arendamiseks mõeldud projekte ja piiriülese 

iseloomuga projekte koostoimes Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega; rõhutab 

seetõttu EIP olulise täiendava rolli potentsiaali tõhususpõhise ja tulemustele suunatud 

ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel muu hulgas tegevuse abil, mille eesmärk on 

tugevdada projektide ettevalmistamise alast suutlikkust, konsultatsiooni- ja 

analüüsiteenuseid ning laenude andmist Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

riiklikuks kaasrahastamiseks; palub komisjonil ja EIP-l paremini kooskõlastada oma 

tegevust parimate tavade levitamisel ja investeerimisvõimaluste tutvustamisel kõigis 

Euroopa piirkondades, sh Ühtekuuluvusfondist vahendeid mitte saavates piirkondades, 

pidades silmas majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärkide 

paremat saavutamist; 

2. märgib, et olemasolev teave selle kohta, millises ulatuses aitab EIP laenutegevus kaasa 

ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamisele, on kahjuks piiratud; palub EIP-l 

seetõttu lisada oma aastaaruandesse vajaduse korral eraldi peatükid, mis oleksid 

pühendatud EIP mõju hindamisele seoses tema tegevusega, mille eesmärk on toetada 

ühtekuuluvuspoliitika rakendamist, sh ka algatuse Interreg raames, ning esitada 

üksikasjalik teave laenude kasutamise kohta ühtekuuluvuspoliitika projektides ja 

programmides, viidates ühtlasi toetuste geograafilisele jagunemisele, nende panusele 

ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide, sh horisontaalsete põhimõtete ja strateegia „Euroopa 

2020“ eesmärkide saavutamisse ning konkreetsetele võimalustele mobiliseerida 

erasektori vahendeid; rõhutab siinjuures ka EIP kohustust anda Euroopa Parlamendile, 

kontrollikojale ja muudele asutustele piisavalt andmeid, sh oma toodete kulude ja 

haldamise kohta, ning võtab ühtlasi arvesse ühtekuuluvuspoliitikaga ja EIPga seotud 

investeeringuid puudutavate koondandmete lisaväärtust ELi tasandil; 

3. toonitab, et EIP kui avalik finantsasutus, mis rahastab ELi poliitika ja prioriteetide 

rakendamisele suunatud projekte, peaks aitama kaasa majanduslikule, sotsiaalsele ja 

territoriaalsele ühtekuuluvusele, sh vähem arenenud piirkondades, nagu on sätestatud 

Euroopa Liidu toimimise lepingus; märgib siiski kahetsusega, et laenuandmise 

geograafiline jaotus riikide lõikes, kus projekte ellu viiakse, näitab, et kõigist 2016. 

aastal antud laenudest on 54,11 % läinud viiele ELi suurima majandusega liikmesriigile; 

palub, et EIP ja komisjon uuriksid sellise olukorra põhjusi ning teavitaksid Euroopa 

Parlamenti tulemustest enne 2018. aasta keskpaika; toonitab vajadust vahendite laiema 

geograafilise jaotuse järele, sh ka Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 

vahendite osas, mis peavad alati olema täiendava iseloomuga Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondi vahendite suhtes, et saavutada eesmärk vähendada piirkondlikke 

erinevusi; rõhutab vajadust EIP rolli suurendamiseks sotsiaalse ettevõtluse ja 

idufirmade, sotsiaalse taristu kasvu kiirendamise, taastuvenergia, energiatõhususe ja 

ringmajanduse projektide rahastamisel; tuletab siinkohal meelde, et EIP on suur 

investeerija ka ELi mittekuuluvates riikides; 
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4. rõhutab, et EIP roll ühtekuuluvuspoliitikas suureneb, eelkõige rahastamisvahendite ja 

toetuste tõhusama kombineerimise tõttu; toonitab siiski, et nende kättesaadavus 

lõppkasutajate jaoks on endiselt väga madal ning et liikmesriigid tõstavad esile 

finantsmääruses ning ühissätete määruses sätestatud menetluste keerukust, sh 

ebaproportsionaalseid halduskulusid, ning konkurentsi huvipakkuvamate riiklike ning 

piirkondlike rahastamisvahenditega; kiidab sellega seoses heaks platvormi fi-compass 

loomise, mis on ühtekuuluvuspoliitika raamesse kuuluvate rahastamisvahenditega 

seotud nõuandeteenuste ühtne kontaktpunkt; nõuab siiski ulatuslikumat tehnilist toetust, 

kehtivate menetluste lihtsustamist ja suuremat tähelepanu finantsvahendajate 

suutlikkuse suurendamisele, ühtlasi juhib tähelepanu vajadusele siduda halduskulud ja -

tasud paremini Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide raames kasutatavate 

rahastamisvahendite fondivalitseja tegevusega; tuletab siiski meelde, et toetused – kui 

tõhus toetamise vorm paljudes avaliku tegevuse valdkondades – tuleb säilitada 

ühtekuuluvuspoliitika peamise vahendina ning et rahastamisvahendid tuleks keskendada 

nendesse sektoritesse, kus neil on suurem lisaväärtus kui toetustel, jättes nende 

kasutamise korraldusasutuste otsustada; juhib tähelepanu asjaolule, et on vaja edendada 

tihedamat EIP koostööraamistikku Euroopa Parlamendiga, et oleks võimalik EIP 

tegevust põhjalikumalt kontrollida; 

5. leiab, et Euroopa Liidu pangana peaks EIP suurendama jõupingutusi, tagamaks et 

finantsvahendajad, kellega ta koostööd teeb, ei kasuta maksustamise vältimise 

struktuure, eelkõige agressiivset maksuplaneerimist, ega järgi tavasid, mis ei ole 

kooskõlas hea maksuhaldustava kriteeriumidega, mis on ette nähtud ELi õiguses, 

sealhulgas komisjoni soovitustes ja teatistes; rõhutab, et samuti peaks EIP kindlustama, 

et finantsvahendajad ei ole seotud korruptsiooni, rahapesu, organiseeritud kuritegevuse 

või terrorismiga; 

6. juhib tähelepanu asjaolule, et 2016. aastal investeeriti rohkem kui 50 % kõikidest, 

sealhulgas EFSI raames heakskiidetud laenudest transpordi, energeetika, tööstuse, 

kliimameetmete, vee- ja jäätmekäitluse sektoritesse, mis näitab asjakohast temaatilist 

koondumist; nõuab siiski täiendavat toetust innovatsioonile puhta energia valdkonnas, 

teadus- ja arengutegevusele aruka spetsialiseerumise strateegiate valdkonnas ning 

sellistele sektoritele nagu tervishoid, haridus ja sotsiaalsed taristud; rõhutab, et kõikides 

sektorites tuleks keskenduda projektidele, millega toetatakse VKEsid ning piiriüleste 

regioonide, maapiirkondade ja muude hõredamalt asustatud regioonide, raskemini 

ligipääsetavate, pikaajalise töötuse all kannatavate tööstusliku tähtsuse kaotanud ja 

vähem arenenud piirkondade taaselustamist; tõstab esile ka EIP olulist täiendavat rolli 

linnade tegevuskava toetamisel ning ergutab jõupingutusi linnade uuendamiseks, kaasa 

arvatud investeeringuid energiatõhusamatesse ja struktuuriliselt kindlatesse hoonetesse; 

rõhutab seoses sellega veel kord, et iga piirkond peab endiselt ka 

ühtekuuluvuspoliitikast kasu saama; 

7. palub EIP-l kaaluda OECD Rio kliimanäitajate kasutusele võtmist, mida kasutatakse 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest tehtavate kliimakulutuste seireks ja 

kontrollimiseks, et EIP ühtekuuluvuspoliitikaga seotud tegevust struktuuri- ja 

investeerimisfondide kliimamuutust pidurdava rolli hindamisel paremini arvesse võtta; 

8. rõhutab riikide pankade ja institutsioonide täiendava rolli tähtsust kohalikele vajadustele 

kohandatud rahastamisvahendite edendamisel; 
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9. väljendab kahetsust seoses asjaoluga, et puuduvad andmed EIP rolli kohta igas 

ühtekuuluvuspoliitika rakendusetapis ning et teave selle kohta, millises ulatuses EIP 

laenutegevus aitab kaasa ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamisele, on piiratud; 

rõhutab, et on vaja teha rohkem jõupingutusi suurema läbipaistvuse ja parema 

kommunikatsiooni saavutamiseks, et tagada teabe jõudmine kohaliku ja piirkondliku 

tasandi lõplike toetusesaajateni ja suurendada projektide nähtavust. 
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