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LÜHISELGITUS 

Investeeringute tase ELis on võrreldes haripunktiga 2007. aastal vähenenud ligikaudu 15 % ja 

see jääb tublisti alla minevikutrendidel põhinevatele ootustele. See on majandus- ja 

finantskriisi tagajärg ning pärsib majanduse elavnemist, töökohtade loomist, pikaajalist 

majanduskasvu ja konkurentsivõimet. Lähiaastatel on oodata vaid osalist taastumist, mistõttu 

on kõnealuse investeerimislünga täitmiseks vaja täiendavaid meetmeid. Põllumajanduse ja 

maaelu arengu komisjon toetab seepärast Euroopa Komisjoni poliitilisi suuniseid aastateks 

2014–2019, milles käsitatakse nimetatud probleemi keskse poliitilise ülesandena.  

 

Esitatud Euroopa investeerimiskava ühendab järgmise kolme aasta jooksul vähemalt 315 

miljardi euro ulatuses täiendavate investeeringute kasutuselevõtu, mis peaks tagama avaliku 

sektori vahenditele maksimaalse kasuteguri ning soodustama erainvesteeringuid, 

sihtotstarbeliste algatustega, mis on kohandatud reaalmajanduse vajadustele, ning 

meetmetega, mille eesmärk on muuta Euroopa investeeringute tegemiseks atraktiivsemaks. 

 

Investeerimiskava põhieeldus on õiguslikud raamtingimused ja eraldatud eelarvevahendid. 

Kavandatud määruse vastuvõtmise järel rakendavad komisjon ja Euroopa Investeerimispank 

(EIP) seda ühiselt strateegiliste partneritena, kuid seejuures ei tohi luua lisabürokraatiat või 

täiendavaid maksesüsteeme, mis kahjustavad Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi 

(EFSI) eesmärkide tõhusust. 

 

Võttes arvesse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate olulist rolli ELi majanduses, 

eelkõige töökohtade loomisel, on nemad käesoleva ettepaneku kohasest toetusest suurimad 

kasusaajad. Sellega seoses on oluline kaasata täielikult ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP), 

kuna ÜPP on ainus täielikult ühenduse pädevusse kuuluv poliitikavaldkond, mida 

kohaldatakse territoriaalselt, ja seetõttu sobib see väga hästi EFSIga seotud projektide 

üldiseks läbiviimiseks. Samuti on ÜPP loonud paljudes Euroopa Liidu osades erilist 

lisaväärtust. 

 

Rahastamismehhanismide ülesehitus ja rakendamine peaksid põhinema kogemustel, mis on 

saadud olemasolevate rahastamisvahendite ja programmidega, näiteks ÜPPga, et rakendada 

edukalt sihtotstarbelisi investeeringuid. See kehtib eelkõige ettevõtete kohta maapiirkondades, 

kus on tungivalt vaja majanduskasvu ja töökohtade säilitamist. 

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ning 

majandus- ja rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 
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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Investeeringute nappusest tingitud 

nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 

laiaulatuslikke meetmeid. 

Struktuurireformid ja eelarvepoliitiline 

vastutus on investeeringute edendamiseks 

vajalikud eeltingimused. Koos 

investeeringute rahastamise uue hooga 

võivad kõnealused eeltingimused luua 

positiivse mõjuringi, kus 

investeerimisprojektid aitavad toetada 

tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 

kasvupotentsiaali jätkusuutliku 

suurenemise. 

(2) Investeeringute nappusest tingitud 

nõiaringist väljumiseks tuleb võtta 

laiaulatuslikke meetmeid. 

Struktuurireformid ja eelarvepoliitiline 

vastutus on majanduskasvu ergutamiseks 

ja investeeringute edendamiseks vajalikud 

eeltingimused. Koos investeeringute 

rahastamise uue hooga võivad kõnealused 

eeltingimused luua positiivse mõjuringi, 

kus investeerimisprojektid aitavad toetada 

tööhõivet ja nõudlust ning tagavad 

kasvupotentsiaali jätkusuutliku 

suurenemise. 

 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) EFSI on osa terviklikust 

lähenemisviisist, et lahendada avaliku ja 

erasektori investeeringute ebakindlusega 

seotud probleeme. Strateegia rajaneb 

kolmel alusel: mobiliseerida rahalised 

vahendid investeeringuteks, tagada 

investeeringute jõudmine reaalmajandusse 

ja parandada investeerimiskeskkonda 

liidus. 

(8) EFSI on osa terviklikust 

lähenemisviisist, et lahendada avaliku ja 

erasektori investeeringute ebakindlusega 

seotud probleeme. Strateegia rajaneb 

kolmel alusel: mobiliseerida rahalised 

vahendid investeeringuteks, tagada 

investeeringute jõudmine reaalmajandusse 

ja parandada investeerimiskeskkonda 

liidus. See strateegia täiendab eesmärke, 

mis on seotud Euroopa Liidu 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse edendamisega nii liidus 

kui ka liikmesriikides. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Tuleks parandada 

investeerimiskeskkonda liidus, kõrvaldades 

takistused investeerimisel, tugevdades 

ühtset turgu ja edendades regulatiivset 

prognoositavust. Nii EFSI tegevus kui ka 

investeeringud kogu Euroopas tervikuna 

peaksid sellest täiendavast tööst kasu 

saama. 

(9) Tuleks parandada 

investeerimiskeskkonda liidus, viies läbi 

vajalikud struktuurireformid, kõrvaldades 

takistused investeerimisel, tugevdades 

ühtset turgu, edendades regulatiivset 

prognoositavust ning vähendades 

bürokraatiat. Nii EFSI tegevus kui ka 

investeeringud kogu Euroopas tervikuna 

peaksid sellest täiendavast tööst kasu 

saama. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 

lahendada probleeme, mis on seotud 

rahastamisega ja tootlike investeeringute 

rakendamisega liidus ning tagada parem 

juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 

peaksid paremast juurdepääsust 

rahastamisele saama eelkõige kasu 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. 

Samuti on asjakohane laiendada paremast 

juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga 

äriühingutele. Euroopa praeguste 

investeerimisraskuste ületamine peaks 

aitama tugevdada liidu majanduslikku, 

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. 

(10) EFSI eesmärk peaks olema aidata 

lahendada probleeme, mis on seotud 

rahastamisega ja tootlike investeeringute 

rakendamisega liidus, ning tagada parem ja 

geograafiliselt tasakaalustatum 
juurdepääs rahastamisele. Kavakohaselt 

peaksid paremast juurdepääsust 

rahastamisele saama eelkõige kasu 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, 

sh põllumajanduslikud majapidamised. 

Samuti on asjakohane laiendada paremast 

juurdepääsust rahastamisele saadavat kasu 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjatele, st kuni 3 000 töötajaga 

äriühingutele. Euroopa praeguste 

investeerimisraskuste ületamine peaks 

aitama tugevdada liidu konkurentsivõimet, 

kasvupotentsiaali ning majanduslikku, 

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 

seda eelkõige maapiirkondades, 

äärealadel ja ebasoodsamas olukorras 

olevates piirkondades. 
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Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 

investeeringuid, millel on suur majanduslik 

lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 

poliitikaeesmärke. 

(11) EFSI peaks toetama strateegilisi 

investeeringuid, millel on suur majanduslik 

lisandväärtus ja mis aitavad saavutada liidu 

poliitikaeesmärke, arendada 

infrastruktuuri (eelkõige 

maapiirkondades) ning teadus- ja 

arendustegevust, edendada 

põllumajandusliku toidutööstuse arengut 

ja ajakohastamist ning parandada selle 

valdkonna VKEde juurdepääsu 

rahastamisele. ÜPP on ainus täielikult 

ühenduse pädevusse kuuluv 

poliitikavaldkond, mida kohaldatakse 

territoriaalselt, ja seetõttu sobib see väga 

hästi EFSIga seotud projektide üldiseks 

läbiviimiseks. Paljusid olemasolevaid 

ÜPP vahendeid saab kasutada 

sihtotstarbeliste investeeringute edukaks 

rakendamiseks. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Paljud väikesed ja keskmise suurusega 

ettevõtjad ning keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingud kogu 

liidus vajavad abi turupõhise rahastamise 

ligitõmbamisel, eelkõige suurema riskiga 

investeeringute puhul. EFSI peaks aitama 

kõnealustel ettevõtjatel lahendada 

kapitalipuudusega seotud probleeme, 

võimaldades EIP-l ja Euroopa 

Investeerimisfondil (edaspidi „EIF”) teha 

otseseid ja kaudseid kapitalisüste, samuti 

(12) Paljud väikesed ja keskmise suurusega 

ettevõtjad ning keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingud kogu 

liidus vajavad abi turupõhise rahastamise 

ligitõmbamisel, eelkõige suurema riskiga 

investeeringute puhul. See kehtib eelkõige 

maapiirkondades, kus on tungivalt vaja 

tagada majanduskasv ja töökohtade 

säilitamine, et ennetada massilist 

maapiirkondadest lahkumist. EFSI peaks 

aitama kõnealustel ettevõtjatel lahendada 
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anda tagatisi kõrgekvaliteedilistele laenude 

väärtpaberistamistele ning muudele 

toodetele, mille puhul järgitakse EFSI 

eesmärke. 

kapitalipuudusega seotud probleeme, 

võimaldades EIP-l ja Euroopa 

Investeerimisfondil (edaspidi „EIF”) teha 

otseseid ja kaudseid kapitalisüste, samuti 

anda tagatisi kõrgekvaliteedilistele laenude 

väärtpaberistamistele ning muudele 

toodetele, mille puhul järgitakse EFSI 

eesmärke. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) EFSI tuleks luua EIP raames, et saada 

kasu EIP kogemustest ja tõendatud 

tulemustest ning tagada tehingute 

positiivne mõju võimalikult kiiresti. EFSI 

tegevus väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate ning keskmise 

turukapitalisatsiooniga äriühingute 

rahastamisel peaks toimuma Euroopa 

Investeerimisfondi (EIF) kaudu, et saada 

kasu EIFi kogemustest selles valdkonnas. 

(13) EFSI tuleks luua EIP raames, et saada 

kasu EIP kogemustest ja tõendatud 

tulemustest ning tagada tehingute 

positiivne mõju ja nendest saadav kasu 

võimalikult kiiresti. EFSI tegevus eelkõige 

maapiirkondades tegutsevate väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate ning 

keskmise turukapitalisatsiooniga 

äriühingute rahastamisel peaks toimuma 

Euroopa Investeerimisfondi (EIF) kaudu, et 

saada kasu EIFi kogemustest selles 

valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 

millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 

väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mis edendavad töökohtade 

loomist, pikaajalist majanduskasvu ja 

konkurentsivõimet. EFSI peaks toetama 

väga erinevaid finantstooteid, sealhulgas 

omakapitali, võlga või tagatisi, et paremini 

(14) EFSI peaks keskenduma projektidele, 

millel on suur ühiskondlik ja majanduslik 

väärtus. Eelkõige peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mis edendavad kvaliteetsete 

ja püsivate töökohtade loomist, pikaajalist 

säästvat majanduskasvu, innovatsiooni ja 

konkurentsivõimet, sh eelkõige 

taristumeetmeid (digitaalsektor ja 
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vastata konkreetse projekti vajadustele. 

Selline lai tootevalik peaks võimaldama 

EFSI-l kohaneda turu vajadustega, 

edendades samas erainvesteeringuid 

projektidesse. EFSI ei tohiks asendada 

turupõhist rahastamist, vaid peaks 

soodustama erasektori poolset rahastamist, 

kõrvaldades turutõrked, et tagada avaliku 

sektori rahaliste vahendite kõige tõhusam 

ja strateegilisem kasutamine. Riigiabi 

põhimõtete järgimise nõue peaks aitama 

kaasa sellisele tõhusale ja strateegilisele 

kasutamisele. 

transport, sh kiire lairibaühendus igas 

liidu piirkonnas). EFSI peaks toetama 

väga erinevaid finantstooteid, sealhulgas 

omakapitali, võlga või tagatisi, et paremini 

vastata konkreetse projekti vajadustele. 

Selline lai tootevalik peaks võimaldama 

EFSI-l kohaneda turu vajadustega, 

edendades samas erainvesteeringuid ja 

maapiirkondade kogukondade 

kaasamist projektidesse. EFSI ei tohiks 

asendada turupõhist rahastamist, vaid 

peaks soodustama erasektori poolset 

rahastamist, kõrvaldades turutõrked, et 

tagada avaliku sektori rahaliste vahendite 

kõige tõhusam ja strateegilisem 

kasutamine, loomata lisabürokraatiat või 

täiendavaid maksesüsteeme, mis 

kahjustavad EFSI eesmärkide tõhusust. 

Riigiabi põhimõtete järgimise nõue peaks 

aitama kaasa sellisele tõhusale ja 

strateegilisele kasutamisele. EFSI peaks 

samuti tagama järjepidevuse ja selle, et 

täiendatakse projekte, mida on juba liidu 

vahenditest rahastatud, kusjuures erilist 

tähelepanu tuleks pöörata maaelu arengu 

vahenditele. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 

tehinguid, peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mille riski ja tootluse profiil 

on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 

instrumentidel. EFSI peaks rahastama 

projekte kogu liidus, sealhulgas riikides, 

mida finantskriis kõige rohkem mõjutas. 

EFSId tuleks kasutada ainult juhul, kui ei 

ole võimalik rahastada mõistlikel 

tingimustel muudest allikatest. 

(15) Selleks et täiendada olemasolevaid 

tehinguid, peaks EFSI keskenduma 

projektidele, mille riski ja tootluse profiil 

on kõrgem kui olemasolevatel EIP ja liidu 

instrumentidel. EFSI peaks rahastama 

projekte kogu liidus, sealhulgas eelkõige 

riikides ja piirkondades, mida finantskriis 

kõige rohkem mõjutas, aga ka Euroopa 

paljudes ebasoodsamas olukorras olevates 

maapiirkondades ja äärepoolseimates 

piirkondades, kus on probleemiks suur 

töötuse määr ja massiline 
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maapiirkondades lahkumine. EFSId 

tuleks kasutada ainult juhul, kui ei ole 

võimalik rahastada mõistlikel tingimustel 

muudest allikatest. 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) EFSI peaks keskenduma 

investeeringutele, mis eeldatavalt on 

majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 

millega võib kaasneda asjakohane risk, 

kuid mis samas peavad vastama teatavatele 

EFSI rahastamise nõuetele. 

(16) EFSI peaks keskenduma 

investeeringutele, mis eeldatavalt on 

majanduslikult ja tehniliselt elujõulised ja 

millega võib kaasneda asjakohane risk, 

kuid mis samas peavad vastama teatavatele 

EFSI rahastamise nõuetele, samuti peaks 

EFSI keskenduma eelkõige 

investeeringutele, mille abil luua 

täiendavat majandustegevust. 

 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) EFSI vahendite täiendavaks 

suurendamiseks peaks selles osalemine 

olema olemasolevate panustajate 

nõusolekul avatud kolmandatele isikutele, 

sealhulgas liikmesriikidele, riiklikele 

tugipankadele või liikmesriikide omandis 

olevatele või kontrollitavatele avalik-

õiguslikele asutustele, erasektori üksustele 

ja liiduvälistele üksustele. Kolmandad 

isikud võivad otseselt panustada EFSI ja 

võtta osa EFSI juhtimisstruktuurist. 

(19) EFSI vahendite täiendavaks 

suurendamiseks peaks selles osalemine 

olema olemasolevate panustajate 

nõusolekul avatud kolmandatele isikutele, 

sealhulgas liikmesriikidele, riiklikele 

tugipankadele või liikmesriikide omandis 

olevatele või kontrollitavatele avalik-

õiguslikele asutustele, erasektori üksustele 

ja liiduvälistele üksustele. Kolmandad 

isikud võivad otseselt panustada EFSI ja 

nendega võib EFSI juhtimisstruktuuri 

raames konsulteerida. 
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Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20 a) Euroopa Komisjon ei võta 

stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku osa 

alusel tehtavate eelarvekohanduste 

kindlaksmääramisel arvesse liikmesriikide 

rahalist osalust EFSIs, sealhulgas nende 

võimalikku osalust 

investeerimisplatvormides. 

 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Tingimusel et täidetud on kõik 

asjaomased abikõlblikkuse kriteeriumid, 

võivad liikmesriigid kasutada Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfonde, et 

panustada selliste toetuskõlblike projektide 

rahastamisse, mida toetatakse ELi 

tagatisega. Kõnealuse lähenemisviisi 

paindlikkus peaks võimaldama 

maksimaalselt tõmmata ligi investoreid 

EFSI investeeringute valdkondades. 

(21) Tingimusel et täidetud on kõik 

asjaomased abikõlblikkuse kriteeriumid, 

võivad liikmesriigid kasutada Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfonde, et 

panustada selliste toetuskõlblike projektide 

rahastamisse, mida toetatakse ELi 

tagatisega. Samuti on vaja kasutada 

täielikult ära ühise 

põllumajanduspoliitika vahendeid, mis on 

juba andnud paljudes liidu eri osades 

konkreetset lisaväärtust. EFSI peab olema 

täielikult kokkusobiv 

põllumajanduspoliitikas kasutatavate 

uuenduslike rahastamisvahenditega. 
Kõnealuse lähenemisviisi paindlikkus 

peaks võimaldama maksimaalselt tõmmata 

ligi investoreid EFSI investeeringute 

valdkondades. 

 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 

lepingule peaksid EFSI toetatavad taristu- 

ja projektiinvesteeringud olema kooskõlas 

riigiabi eeskirjadega. Sellega seoses teatas 

komisjon, et määrab kindlaks riigiabi 

hindamise põhimõtted, millele projekt peab 

EFSI toetuse saamiseks vastama. Komisjon 

on teatanud, et juhul, kui projekt vastab 

kõnealustele kriteeriumidele ja saab EFSI 

toetust, hinnatakse mis tahes riiklikku 

täiendavat toetust riigiabi lihtsustatud ja 

kiirendatud hindamismenetluse raames, 

mille puhul kontrollib komisjon täiendavalt 

üksnes avaliku sektori toetuse 

proportsionaalsust (ülemäärase hüvitamise 

puudumine). Samuti on komisjon 

teatanud, et annab täiendavaid suuniseid 

põhimõtete kohta, et tagada avaliku sektori 

vahendite tõhus kasutamine. 

(22) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 

lepingule peaksid EFSI toetatavad taristu-, 

teadus- ja arendustegevuse ning 

projektiinvesteeringud olema kooskõlas 

riigiabi eeskirjadega. Sellega seoses teatas 

komisjon, et määrab kindlaks riigiabi 

hindamise põhimõtted, millele projekt peab 

EFSI toetuse saamiseks vastama. Komisjon 

on teatanud, et juhul, kui projekt vastab 

kõnealustele kriteeriumidele ja saab EFSI 

toetust, hinnatakse mis tahes riiklikku 

täiendavat toetust riigiabi lihtsustatud ja 

kiirendatud hindamismenetluse raames, 

mille puhul kontrollib komisjon täiendavalt 

üksnes avaliku sektori toetuse 

proportsionaalsust (ülemäärase hüvitamise 

puudumine). Komisjon kaalub selleks, et 

tagada avaliku sektori vahendite tõhus 

kasutamine, täiendavate suuniste andmist, 

et kindlustada täielik kooskõla 

sektoripõhiste riigiabi eeskirjadega juhul, 

kui projekte rahastatakse osaliselt 

avalikest toetustest. 

 

 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 

rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus peaks 

andma olulist tuge projektide arendamiseks 

ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 

kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike 

tugipankade ning Euroopa struktuuri- ja 

(26) Paralleelselt EFSI kaudu tehtavate 

rahastamistehingutega tuleks luua Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus peaks 

andma olulist tuge projektide arendamiseks 

ja ettevalmistamiseks kogu liidus, 

kasutades ära komisjoni, EIP, riiklike ja 

piirkondlike tugipankade ning Euroopa 
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investeerimisfondide juhtimisorganite 

teadmisi. See peaks olema ühtne 

kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud 

investeeringute tehnilise abiga liidus. 

struktuuri-, põllumajandus- ja 

investeerimisfondide juhtimisorganite 

teadmisi. See peaks olema ühtne 

kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud 

investeeringute tehnilise abiga ja 

halduskoormusega liidus. 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(29) Liidu eelarvest antava panuse 

osaliseks rahastamiseks tuleks vähendada 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EL) nr 1291/20132 ette nähtud 

teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–

2020. aasta raamprogrammi „Horisont 

2020” ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 1316/20133 ette nähtud 

Euroopa ühendamise rahastu 

rahastamispaketti. EFSI ei dubleeri 

kõnealuste programmide eesmärki. 

Mõlema programmi vähendamine 

tagatisfondi rahastamiseks peaks siiski 

tagama suuremad investeeringud nende 

vastavate volituste alla kuuluvates 

valdkondades, kui oleks võimalik teha 

olemasolevate programmide raames. EFSI 

peaks suutma võimendada ELi tagatist, et 

mitmekordistada finantsmõju teadus- ja 

arendustegevuse, innovatsiooni ja 

transpordi-, telekommunikatsiooni- ja 

energiataristu valdkonnas võrreldes 

sellega, kui vahendeid oleks kasutatud 

toetustena programmi „Horisont 2020” ja 

Euroopa ühendamise rahastu raames. 

Seepärast oleks asjakohane suunata osa 

kõnealuste programmide jaoks kavandatud 

rahastamisest ümber EFSI tarbeks. 

(29) Liidu eelarvest antava panuse 

osaliseks rahastamiseks tuleks vähendada 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EL) nr 1291/20132 ette nähtud 

teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–

2020. aasta raamprogrammi „Horisont 

2020” ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 1316/20133 ette nähtud 

Euroopa ühendamise rahastu 

rahastamispaketti. EFSI ei dubleeri 

kõnealuste programmide eesmärki. 

Mõlema programmi vähendamine 

tagatisfondi rahastamiseks peaks siiski 

tagama suuremad investeeringud nende 

vastavate volituste alla kuuluvates 

valdkondades, kui oleks võimalik teha 

olemasolevate programmide raames. EFSI 

peaks suutma võimendada ELi tagatist, et 

mitmekordistada finantsmõju teadus- ja 

arendustegevuse, innovatsiooni ja 

transpordi-, telekommunikatsiooni- ja 

energiataristu valdkonnas võrreldes 

sellega, kui vahendeid oleks kasutatud 

toetustena programmi „Horisont 2020” ja 

Euroopa ühendamise rahastu raames. 

Seepärast oleks asjakohane suunata osa 

kõnealuste programmide jaoks kavandatud 

rahastamisest ümber EFSI tarbeks. ESFId 

ei tohiks rahastada täiendavate eraldiste 

abil Euroopa struktuuri- või 

investeerimisfondidest. 
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__________________ __________________ 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 1291/2013, 11. detsember 2013, 

millega luuakse teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogramm „Horisont 

2020” aastateks 2014–2020 ning 

tunnistatakse kehtetuks otsus nr 

1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 

104). 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 1291/2013, 11. detsember 2013, 

millega luuakse teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogramm „Horisont 

2020” aastateks 2014–2020 ning 

tunnistatakse kehtetuks otsus nr 

1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 

104). 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 1316/2013, 11. detsember 2013, 

millega luuakse Euroopa Ühendamise 

Rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 

913/2010 ning tunnistatakse kehtetuks 

määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 

67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, lk 129). 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 1316/2013, 11. detsember 2013, 

millega luuakse Euroopa Ühendamise 

Rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 

913/2010 ning tunnistatakse kehtetuks 

määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 

67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, lk 129). 

 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 31 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(31) Liidus on märkimisväärne arv 

potentsiaalselt elujõulisi projekte, mida ei 

ole rahastatud selliste projektidega seotud 

ebakindluse ja läbipaistmatuse tõttu. Sageli 

on see tingitud sellest, et erainvestorid ei 

ole projektidest teadlikud või neil ei ole 

piisavalt teavet investeerimisriskide 

hindamiseks. Komisjon ja EIP peaksid 

liikmesriikide toel edendama 

investeerimiseks sobivate praeguste ja 

tulevaste investeerimisprojektide 

läbipaistva registri loomist liidus. 

Projektide register peaks tagama, et teave 

investeerimisprojektide kohta 

avalikustatakse korrapäraselt ja 

struktureeritud viisil, et tagada investoritele 

usaldusväärne teave investeerimisotsuste 

tegemiseks. 

(31) Liidus on märkimisväärne arv 

potentsiaalselt elujõulisi projekte, mida ei 

ole rahastatud selliste projektidega seotud 

ebakindluse ja läbipaistmatuse tõttu. Sageli 

on see tingitud sellest, et erainvestorid ei 

ole projektidest teadlikud või neil ei ole 

piisavalt teavet investeerimisriskide 

hindamiseks. Komisjon ja EIP peaksid 

liikmesriikide toel edendama 

investeerimiseks sobivate praeguste ja 

tulevaste investeerimisprojektide 

läbipaistva registri loomist liidus, 

konsulteerides piirkondlike ametiasutuste, 

erasektori ja kodanikuühiskonnaga. 

Projektide register peaks tagama, et teavet 

investeerimisprojektide kohta 

avalikustatakse korrapäraselt ning 

kasutajasõbralikul ja struktureeritud viisil, 

et tagada investoritele usaldusväärne teave 

investeerimisotsuste tegemiseks. 
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Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EFSI eesmärk on EIP riskivõtmisvõime 

suurendamise teel toetada investeeringuid 

liidus ja tagada parem juurdepääs 

rahastamisele kuni 3 000 töötajaga 

äriühingutele, keskendudes eelkõige 

väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele. 

EFSI eesmärk on toetada EIP 

riskivõtmisvõime suurendamise teel 

investeeringuid liidus ja tagada parem, 

lihtsam ja geograafiliselt tasakaalustatum 
juurdepääs rahastamisele kuni 3 000 

töötajaga äriühingutele, keskendudes 

eelkõige väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele ning pidades eelkõige 

esmatähtsaks ettevõtteid ja ühistuid, mis 

asuvad maapiirkondades, struktuuriliste 

puudustega ja ebasoodsamas olukorras 

olevates või äärepoolseimates 

piirkondades ning pöörates samuti 

tähelepanu maapiirkondades 

territoriaalset ühtekuuluvust ja ühendusi 

edendavate projektide arendamisele. 

 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 EFSI toetab strateegilisi investeeringuid, 

millel on suur ühiskondlik, 

keskkonnaalane ja majanduslik 

lisaväärtus ning mille abil edendatakse 

majanduslikku, sotsiaalset ja 

territoriaalset ühtekuuluvust ning 

aidatakse kaasa liidu eesmärkide 

saavutamisele kõikides 

poliitikavaldkondades, sh 

põllumajanduses ja põllumajanduslikus 

toidutööstuses. 
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Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. EFSI leping on ühinemiseks avatud 

liikmesriikidele. Olemasolevate panustajate 

nõusolekul on EFSI leping avatud 

ühinemiseks ka muudele kolmandatele 

isikutele, sealhulgas riiklikele 

tugipankadele või liikmesriikide omandis 

olevatele või kontrollitavatele avalik-

õiguslikele asutustele ning erasektori 

üksustele. 

2. EFSI leping on ühinemiseks avatud 

liikmesriikidele. Olemasolevate panustajate 

nõusolekul on EFSI leping avatud 

ühinemiseks ka muudele kolmandatele 

isikutele, sealhulgas riiklikele 

tugipankadele või liikmesriikide omandis 

olevatele või kontrollitavatele avalik-

õiguslikele asutustele, piirkondlikele ja 

kohaliku tasandi ametiasutustele, 

avalikku huvi esindavatele organitele, 

avaliku ja erasektori partnerlustele ning 

avalik-õiguslikele teadusasutustele. 

 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. EFSI vastutab olulist lisaväärtust 

andvate projektide rahastamise eest, 

pöörates seejuures kogu aeg tähelepanu 

täiendavusele ja kooskõlale muude ELi 

rahastatavate projektidega. 

 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. ELi tagatise kasutamise kriteeriumid 
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 EFSI lepingus sätestatakse, et EFSI 

toetab projekte, mis: 

 a) on kooskõlas liidu poliitikaga; 

 b) on majanduslikult ja tehniliselt 

teostatavad; 

 c) annavad lisaväärtust ja 

 d) kaasavad võimaluse korral 

maksimaalselt erasektori kapitali. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse loomine 

EIP raames. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse eesmärk 

on tuginedes olemasolevatele EIP ja 

komisjoni nõustamisteenustele anda 

nõuandvat toetust investeerimisprojektide 

kindlakstegemiseks, ettevalmistamiseks ja 

arendamiseks ning tegutseda ühtse 

projektide rahastamise tehnilise nõustamise 

keskusena liidus. See hõlmab toetust 

tehnilise abi kasutamiseks projekti 

koostamisel, uudsete rahastamisvahendite 

kasutamiseks, avaliku ja erasektori 

partnerluse kasutamiseks ning vajaduse 

korral nõuandeid ELi õiguse asjaomastes 

küsimustes.  

EFSI lepinguga nähakse ette Euroopa 

investeerimisnõustamise keskuse loomine 

EIP raames, loomata seejuures täiendavat 

halduskoormust või muid süsteeme. 

Euroopa investeerimisnõustamise keskuse 

eesmärk on tuginedes olemasolevatele EIP 

ja komisjoni nõustamisteenustele anda 

nõuandvat toetust investeerimisprojektide 

kindlakstegemiseks, ettevalmistamiseks ja 

arendamiseks ning tegutseda ühtse 

projektide rahastamise tehnilise nõustamise 

keskusena liidus. Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus pakub 

sihtotstarbelist abi vastavalt vähem 

arenenud finantsturgudega liikmesriikide 

eripärale ja vajadustele. See hõlmab 

toetust tehnilise abi kasutamiseks projekti 

koostamisel, uudsete rahastamisvahendite 

kasutamiseks, avaliku ja erasektori 

partnerluse kasutamiseks ning vajaduse 

korral nõuandeid ELi õiguse asjaomastes 

küsimustes. 
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Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Selle eesmärgi täitmiseks kasutab Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus EIP, 

komisjoni, riiklike tugipankade ning 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

juhtimisorganite teadmisi.  

Selle eesmärgi täitmiseks kasutab Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus EIP, 

komisjoni, riiklike ja piirkondlike 

tugipankade ning Euroopa struktuuri-, 

põllumajandus- ja investeerimisfondide 

juhtimisorganite teadmisi. 

 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Investeeringute komiteesse kuuluvad kuus 

sõltumatut eksperti ja tegevdirektor. 

Sõltumatutel ekspertidel on suured 

asjakohased kogemused projektide 

rahastamise valdkonnas ja nad nimetab 

ametisse juhtorgan kolmeaastaseks 

ametiajaks, mida võib pikendada. 

Investeeringute komiteesse kuuluvad 

kaheksa sõltumatut eksperti ja 

tegevdirektor. Sõltumatutel ekspertidel on 

suured asjakohased kogemused projektide 

koostamise ja rahastamise valdkonnas 

ning makromajanduslikud 

eksperditeadmised piirkonna tasandi 

majandusliku ja sotsiaalse arengu 

edendamisel. Investeeringute komiteesse 

kuuluvad mitmete valdkondade esindajad, 

kellel on ulatuslikud eksperditeadmised 

paljude eri sektorite kohta, nagu 

põllumajandus, teadustegevus, transport 

ja VKEd. Selle nimetab ametisse juhtorgan 

kolmeaastaseks ametiajaks, mida võib 

pikendada. Komitee ametisse nimetamisel 

võtab juhtorgan arvesse ka liikmete soolist 

tasakaalu. 

 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 4 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liit annab EIP-le liidus tehtavateks 

rahastamis- ja investeerimistehinguks 

tagatise, mis on reguleeritud käesoleva 

määrusega (ELi tagatis). ELi tagatis 

antakse nõudmisel tagatisena artiklis 6 

osutatud instrumentide suhtes. 

Liit annab EIP-le liidus tehtavateks 

rahastamis- ja investeerimistehinguteks 

tagatise, mis on reguleeritud käesoleva 

määrusega (ELi tagatis). ELi tagatis 

antakse nõudmisel tagatisena artiklis 6 

osutatud instrumentide suhtes. EFSI 

tagatise loomine ei mõjuta mingil juhul 

programmi „Horisont 2020” ja Euroopa 

ühendamise rahastu eesmärke. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) taristu arendamine, sealhulgas 

transpordivaldkonnas, eelkõige 

tööstuskeskustes, energiavaldkonnas, 

eelkõige energiaühendus, ja digitaalse 

taristu valdkonnas; 

(a) taristu, sealhulgas kohaliku ja 

piirkondliku tasandi kogukondadega 

seotud taristu arendamine 
transpordivaldkonnas (eelkõige 

tööstuslikes ja maapiirkondades, 

põllumajanduslikes piirkondades, aga ka 

turismikeskustes), energiavaldkonnas 

(eelkõige energiaühendus) ning digitaalse 

ja telekommunikatsioonitaristu 

valdkonnas, pöörates erilist tähelepanu 

maapiirkondadele, kus ei ole veel kiiret 

lairibaühendust; 

 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) investeeringud haridusse ja koolitusse, 

tervishoidu, teadus- ja arendustegevusse, 

info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse 

(b) investeeringud haridusse ja koolitusse, 

tervishoidu, sotsiaal- ja pikaajalisse 

hoolekandesse, teadus- ja 
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ning innovatsiooni; arendustegevusse, sh teadustöösse, 

kohalike kogukondade võimekuse 

arendamisse ning teadustöö ja 
innovatsiooni jaoks vajalikku taristusse;  

 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) taastuvenergia ning energia- ja 

ressursitõhususe edendamine; 

(c) taastuvenergia, sellega seotud 

teadustöö ning energia- ja ressursitõhususe 

edendamine; 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) taristuprojektid keskkonna, 

loodusvarade, linnaarenduse ja 

sotsiaalvaldkonnas; 

(d) taristuprojektid keskkonna, 

põllumajanduse, loodusvarade, maa- ja 

linnapiirkondade arenduse ja 
sotsiaalvaldkonnas; 

 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) rahalise toetuse andmine artikli 1 lõikes 

1 osutatud äriühingutele, sealhulgas 

käibekapitali riski rahastamine. 

(e) rahalise toetuse andmine artikli 1 lõikes 

1 osutatud äriühingutele, sealhulgas 

käibekapitali riski rahastamine ning 

rahaline toetus investeeringutele, mille 

abil ergutada majandustegevust. 
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Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) liidu üldeelarvest tehtavate maksetega; (a) liidu üldeelarvest tehtavate maksetega, 

taotlemata seejuures mingeid täiendavaid 

eraldisi Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidest;  

 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon ja EIP edendavad 

liikmesriikide toel läbipaistva praeguste ja 

võimalike tulevaste investeerimisprojektide 

registri loomist liidus. Register ei mõjuta 

lõplike projektide valimist toetuseks 

vastavalt artikli 3 lõikele 5. 

1. Komisjon ja EIP edendavad 

liikmesriikide toel ning piirkondlike 

ametiasutuste, erasektori ja 

kodanikuühiskonnaga konsulteerides 
läbipaistva praeguste ja võimalike tulevaste 

investeerimisprojektide registri loomist 

liidus. Register ei mõjuta lõplike projektide 

valimist toetuseks vastavalt artikli 3 lõikele 

5. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid koostavad, ajakohastavad 

ja levitavad korrapäraselt ja struktureeritud 

viisil teavet nende territooriumil tehtavate 

praeguste ja tulevaste 

investeerimisprojektide kohta. 

3. Liikmesriigid ning piirkondlikud ja 

kohalikud ametiasutused koostavad, 

ajakohastavad ja levitavad korrapäraselt ja 

struktureeritud viisil teavet nende 

territooriumil tehtavate praeguste ja 
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tulevaste investeerimisprojektide kohta. 
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