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1. LISA – NÕUKOGU KOMITEEDES INVESTEERIMISTÕKETE KÜSIMUSES
PEETUD TEMAATILISED ARUTELUD
1. Investeerimine ja kitsaskohad
Teema
Maksejõuetuse
raamistikud
euroalal: tõhususe
põhimõtted ja
võrdlemine
Investeerimist
käsitlev temaatiline
arutelu

Äritegevuse lihtsus

Töö- ja tooteturu
reformid

Kuupäev Sisu
Aprill
Maksejõuetuse raamistikel on majanduslik mõju, sest
2016
need kujundavad erasektori osalejate stiimuleid. Nende
raamistike majanduslik roll on eriti silmapaistev suure
tasumata võla korral. Selles märgukirjas tutvustatakse
maksejõuetuse raamistike puhul rakendatavaid ühiseid
põhimõtteid.
Juuni
Arutelul keskenduti jäikusele ja kitsaskohtadele
2016
investeerimise reguleerimisel euroala riikides ning
sellele, kuidas tegeletakse nende probleemidega nii
riikide kui ka ELi tasandil ellu viidavate reformide
raames.
Jaanuar
Äritegevust saab lihtsustada ja bürokraatiat on võimalik
2017
vähendada suurel määral meetmete abil, mis ei tekita
või mis tekitavad vaid piiratud eelarvekulusid, kuid mis
võivad tuua märkimisväärset kasu.
Mai 2017 Arutelul keskenduti töö- ja tooteturu reformide rollile
investeerimise puhul ja nende koostoimele.

2. Investeerimine taristusse
Teema
Avaliku sektori
investeeringud
taristusse

Avaliku ja
erasektori
partnerlus
Investeeringud
võrgutööstustesse

Eluasemesektori
investeeringud
energiatõhususse
ja taastuvatesse
energiaallikatesse
Digitaalmajanduse
jaoks tehtavad
investeeringud

Kuupäev Sisu
September Arutelul vaadeldi hiljutisi suundumusi investeerimisel
2015
taristusse ja käsitleti küsimust, kuidas hinnata avaliku
sektori kulutuste tulemuslikkusega seotud võimalikke
probleeme. Vaadati läbi investeerimist soodustavad
raamtingimused ja keskenduti ELi vahendite
kasutamisele.
Jaanuar
Arutelul vaadeldi avaliku ja erasektori partnerlust kui
2016
viisi, kuidas kaasata erasektori osalejad taristu
kavandamisse ja rajamisse ning avalike teenuste
pakkumisse.
Mai 2016 Eesmärk oli vaadata läbi areng, mis on toimunud
investeerimisel transpordi, energia ja elektroonilise side
valdkonda, ning arutada investeerimisel esinevaid
kitsaskohti.
Juuni
Arutelul hinnati eluasemesektori investeeringuid
2016
energiatõhususse, kitsaskohti, mis ei lase leibkondadel
investeerida rohkem, ja võimalusi suurendada selles
majandussektoris energiatõhusust.
November Arutelul keskenduti eeskätt investeeringutele, mis
2016
võimaldavad arendada digitaalmajandust.
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3. Investeerimine immateriaalsesse varasse
Teema
Investeeringud
immateriaalsesse
varasse
Immateriaalsesse
varasse tehtavate
investeeringute
suurendamine

Kuupäev Sisu
Oktoober Arutelul esitati taustteavet immateriaalse vara kohta
2016
Euroopas, käsitledes immateriaalse vara mõistet,
hiljutisi suundumusi investeerimisel immateriaalsesse
varasse ning nende mõju tootlikkuse ja SKP kasvule.
Jaanuar
Arutelul vaadeldi immateriaalsesse varasse
2017
investeerimist edendavaid ja takistavaid tegureid ning
käsitleti küsimust, kas immateriaalsesse varasse
investeerimist takistavate tõkete kõrvaldamiseks oleks
vaja konkreetseid poliitikameetmeid.
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2. LISA – LIIKMESRIIKIDE EDUSAMMUD INVESTEERIMISEGA SEOTUD PROBLEEMIDE LAHENDAMISEL

Teadusja
Finantss
arendus
ektor/
tegevus
maksust
ning
amine
innovat
sioon

Tööturg/ha
ridus

Avalik haldus /
ettevõtluskeskkond

Probleem
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Regulatiivne ja halduskoormus
Avalik haldus
Riigihanked / avaliku ja erasektori partnerlus
Kohtusüsteem
Maksejõuetuse raamistik
Konkurentsi- ja õigusraamistik
Töökaitsealased õigusaktid ja töölepingute raamistik
Palgad ja nende kujundamine
Haridus, oskused ja pidevõpe
Maksustamine
Juurdepääs rahastamisele
Akadeemiliste, teadus- ja ettevõtlusringkondade koostöö
Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni rahastamine

Valdkonnapõhine
reguleerimine

Äriteenused / reguleeritud kutsealad
Jaemüük
Ehitus
Digitaalmajandus/telekommunikatsioon
Energia
Transport

Allikas: 2018. aasta riigiaruanded, Euroopa Komisjon. Märkus: Kreeka edusamme ei ole kajastatud (majandusjärelevalve
programmi alusel).

edusammud puuduvad

mõningased edusammud

piiratud edusammud

märkimisväärsed edusammud
probleem on täielikult lahendatud
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